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lk chreven vat Lain, door 

P.ANTONIVS SVCQVET, 
over geſet dr P. Gerardus Zoes 
beyde — der S Societeyt IES 

Door d en Aucteut 
van niews over. ten A vermeerdert. 

Je 4 
Met Beelden verlicht 

döor Boëtius A.Bolfvert 

TAN TWERPEN 
by Hendrick Aert{lens. 
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* AEN 

GODT An MACHTICH 

KONINCK der KONINGH EN: 

Weba! Kek 

DE KONINGHINNE DES HEMELS; 

DE HAKLGHE MAGHEDT 

MOEDER GODTS 

ANE AOR In Ab 

Sr B Leerbermbertichflen Godt 
VP Tm het behoort u al toe , den 
EM |hemel , d'aerde , ende al 
vvat — begrepen ds; 
lende oock ſelve het ghene 

| dat vvy wop- draghen ; 
ve wan u; ende dat vvy vanu ontfanghen 

hebben, gheven yvy u proêder-om; 0 p dat het 
al voeder «om keere tot de Fonteyne , Van de 
vvelcke alle de beecxhens vloeyen, Ende hier 
om offere ich in met alder oodtmoedscheydt dit 

vverck“tvvelck uvve ts ‚ende niet mijn : Ick 
offere u defen VV ecu pes Levenssdiedaer 
zijt den VVech,de VVaerheydt „ende 

6⸗ — 



ans Leven; crite daet beneffens offere 4 
dit aen uvve alder - heylichfte Moeder: 
Ende ich bidde u, dat ghy met haer defen 
PVrcH goedertierelijck vvilt aên-fien, en- 
de mfg helijchs aochdie den ſelven ſullen leſen, 
ende in- gaen, op datſe 1 u moghen vwande- 
ben, die den vvaerachtighen VVech zijt, 
ende in de vvaerheydt ſouden moghen pol: 
herden ; ende tof u, die de ſalicheydt zijt; 
ende ons eeuwvich — ſouden moghen ghe⸗ 
rahen, ende dat al-dus alle dinghen ſouden 
wveder om keeren ; van vvaer 5 gen — 
zin. Amen. | Â 

AEN 



| AEN DEN 

BER-WEERDICHSTEN HEERE — 

COL A 'O::Z O E'S 
DIEN V. BISCHOP 
VAN SHERTOGHEN-BOSCH 

Raedt van hare Door -luchtichfte Hooch: 
heden,ende Meefter van de Requeften 

van hunnen heg. 

EER-WEERD he HEERE, 

SNS DE. gr over⸗ gheſet / ende aen 
2 \ haer ban mijnen t Wegen ghepre⸗ 

ſcuteert / komende nu Weder-omt 
AN in't licht / vermeerdert / ende als 

D vernicuwt; komt oock weder · om 
tot D. * niet Boat cette derde handt / maer Lan de 
mijne gheſonden / ende V. G. toe· gefchreven. Ick 
bide D.G zoen ſelbeu naer fijne ghewoonelhcue 
goedt - gunſtichendt in dancke te nemen. Ende 
boot-Wwaer ick en kan vanſulcks niet twijfelen / 
acu · gheſten my bekent is De fanderlinghe afz 
fectie die V. E. oer foo Hele jaren altjat gheſta⸗ 
Belijckk aen onfe Socisteyr Iesv Heeft betoont, 
Die® - om hadde wel ghewenſcht iet te hebben 
weerdich om V. E. te prefenteren: maer alfoonm 
ſulcks niet ter handt en was / hebbe immers he- - 
gheert met deſen Wech des Levens, te berklaren 
Bat by ons / ende mn in t pacticulier/ altijdt ik 
lebende de danckbarighe memorie Han D.É. 
Den Deere ban alles — de ſelve lange jaren 

te 



fefgaren tot fijn meerdere aloaie ; op dat doos 
Hart eremplaer leben ende berderlycke ſorghe / 
veel ban fijne ſthaven moghen wandelen den op- 
rechten wee des eenwighen levens / ende tot het 
ſelve met haren goeden herder gheluckelijck ghe⸗ 
taken, unt Antwerpen defen z. Februarij 1622. 

V, E. Oormoedighen dienaer 

ANTONIVvVS SyYCQVET. 
v} B —— 

voor 



VOOR-REDEN 
Fot den Leſer. 

WI zijn alle pelgrims, ende vremdelin- 
1 ghenindefen wech,endein dit tegen- 

woordichleven;ende den menfchis,eylaes! 
fijn eyndeonbekent. Want hier veel ome 
weghen,menichvuldighe perijckelen,ende 
vericheyde paden ghevonden worden, 
die den men{ích oock fchijnen recht te 
leyden, die nochtans tenlaetften ter doodt 
leyden. Soo dateen - ieghelijck met reden 
forch- vuldich behoort te weſen, om den 
rechten wech te vinden; Ende foo wie hier 
toe behulpfaem kan wefen ; t zy door de 
werder liefde, ‘tzy door de perijckelen in 
de welcke hy fijne broeders fiet ,tzy door 
denijver van de eere Godts;die behoorthet 
felve neerftelijck te werck te ftellen. Hier 
toe heeft my dies -halven vervveckt het be- 
vel mijnder Overften ; ende alvvaer’t dat 
ghy luttel hulpe in defen Wech foudt vin- 
den, ſoo fullé defe nochtans mijne ſorchvul- 
dicheydrt vinden om haer. onderdanich te 
vvefen : ende ghy beminden Lefer , (ult inſ- 
ghelijcks mer de gratie Godts, in my eenen 
ghereedén vville vinden, om u in alle ma- 
nieren behulpfaem te vvefen. 

Ick hebbe defen Wech in dry deelen ghe- 
deylt, op datick door den eerfté, den vvech 

(2) 4 foude 



 foude teonen aen den ghenen die dolen , | 
ende die eerftbeghinnen: Door den tvvee- 
den, foude onder-vvijfen ende vervvecken 
den ghenen die voordts-gaenin den vvech 
der volmaecktheyde : Door den derden, 
foude te kennen gheven in deſen Wech / de 
fonteynen van heteeuvvich leven : op dat 
ghy dan ſoudt mogen fmaken,ende fien hoe 
{oet datden Heereis , ende hemliever die- 
nenuyt gheheelder herten, die het Licht / 
den Wech/ende De Waerhendt is / dan den 
Prince der duyfterniflen , den vader def 
teughen-tael, ende de doodt. 



EF AR RE 

Man de Capistelen, 

DEN EERSTEN BOECK 

Her L CAPITTEL. 

Wan het eynde des menſch. 
Het ⁊ Cap. Van het gheloove den eerſten ende — 
middel om ĩot ons eynde te gberaken. 19. 
Hers. Cap. Van het verkiefen van eenen ſtaet des levens de 
exweeden middel om tot ons eynde te gheraken , waer in be 

_— grepen zijn deft vier naer-volghende flaten. 41 
Wanden honwelijcken ſtaet. se. 
Vanden weduweliicken ſtaet. $ — 6r 

Van den flat des reynicheydts. 63. 
Wan den ſtaet des religienfen menfch. 79- 

_Her4.Cap. Beraedt om rijpelijck tot Godt ende ons eynde te 
…_bekeeren, als Wy van den rechten Wech af- gheweken zijn. 

Iol. 

Het s.Cap. Van denpenitentie,den wacrachtigen Wech,door 
den welcken den menfth tot Godt „ende tot den wech der 

falicheydt Weder-om keert, ende van haer eerste deet, wel k‚ 
is het berou. 113. 

„a 6.Cap. Vande biechte wilk het tweede deel, van de 
«_penitentie„ende ten eerffen van de generale biechte, ende de 

profigten der felver. 122. 
zei 7-Cap. Vai de voldoeninghe, welch is het derde deel der 
penitentie; ende van het vasten , welck is het eerſte werck 

van voldoeninghe. 159. 
Het 8.Cap. Van de aelmoeſſe, het tweede werckvan vol- 
doeninghe. — 

Het 9.Cap: Van het Ghebedt, her derde werckyan voldoe- 
ninghe; van de noodelijcke bereydinghe daertoe , van fijn 
———— xrachten. 182. 

(2) s DEN 



Ì De Tafel 

DEN TWEEDEN BOECK. 

Herh Carierig 

Wan de maniere van beradingbe, ende vande teechenen. om de 
verfcheyden gheeffen t° onder-kennen. fol206. 

Het 2.Cap. Van de neerſticheydt die Wy doen moeten om tog 
de volmaecktheydt te gheraken , oft van onfen daghelijck= 
fchen voordt-ganck,na dat Wy op den rechten Wech ghekT- 
men zijn. 217. 

Het 3.Cap. Van de beleefelen des voordtgancks in den Wech 
des Heeren , van de dagbelijckfche fande , ende de bekorin-. 
ghen. 228. 

Het 4.Cap. Vaneene vierighe begheerte te — tot ſij⸗ 
nen voordtganck „ende tot het Ghebedt, door ſeven bemerc- 
kinghenoft ver wechſelen: Waer af d'eerfte is het aenmerc- 
ken van ons eynde , ende van de teghen- pan zo 
Gods. 

Hert s.Cap. Van het tweede verweekfel tot de Me 
heydt, Welck ús de gedachteniffe van de doodt, ende hoe de 
dat ons leven voor-by gat. 

Het 6.Cap. Van het derde verwechſel, Welck ie de ved 
Godts, ende van de perijckelen tn dat leven. 267. 

Het 7.Cap. Van het vierde verweckfel, van de heylige naer- 
volghinghe, endede viericheydt der Heylighen, zj 

Her 8.Cap. Van het vijftde verWech fel , welch ós de liefde tot 
onfe Moeder de H.Kerche „ende van de verdruchinghe der 
felver. 281. 

Het 9.Cap. Van het ſeſte ver wechſel, van het vaghevier ende 
de liefde die men moet hebben tot def ielen die in't vaghevier 
zijn. 289. 

Hetro.Cap. van het fevenffe verweckfel, t welck ús * 
ijver der fielen. 295e 

Het 11. Cap. Van de oeffeninghen daer fy toe verwekt wor- 
den, die cenighen voordt-ganck doen, Waer af het eerfte isde 
mortificatieof t verſtervigghe. 302. 

Het 



Van de Capittclen. 
Heeis. Cap. Wan het’ verfterven der menfchelijcker ghene 

ghentheden , ende van den haet fijns felfs. 314. 
Hert 13.Cap. Van het verfinaden der menft — aordeelen, 

6. 

— Cap. Van de hooveerdicheydt, endede deugbdt haer 
contrgrie, de oodtmoedicheydt. 350. 

Het 15.Cap. Van de gbehoorfaembeyde, de dochter van de 
oodtmoedicheydt. 365. 

Het 16.Cap. Vande ghiericheydt,ende van de armoede daer 
by oock van het bedeylen fijnder goederen. 375 

Het 17 ‘Cap. Vande fuyverheydt. 398. 
Het 18.Cap. Van de feeghbaerheydt „ende het verkeeren met 
de menfchen. 408, 

Hetrg.Cap. Fan de koffelijckheydt des tijdts, ende — — 
men dien behoort gade te ſlaen. 

Hetzo.Cap. Van het verkiefen , ende fchicken fijns ag 
ghefins. 423 

Her 21.Cap. Van de eenicheydt „oft hoe goedt dat het is De 
te zijn,ende van het flil-fWijghen. 

Het 22.Cap. Van de volberdicheydt „eene ſonder Jinghe bn 
in den Wech der deughden. 449. 

Het 23.Cap. Van de maniere van mediteren , Waer door de 
—_ fiele van aerdtfche dingzop -getrocken Wort tot Godt. 460. 
Het 24.Cap.De voorfiyde maniere van mediteren Wordt be- 

weſen in eene meditatie van de gheboorte Chriſti. &c. 479. 
Het 25.Cap. Van de maniere van mediteren, door de Werc- 

kinghen vant gheloove, hope, ende liefde. 486. 
Het 26.Cap. van het betrouwen op Godt , ende Wan-trou- 

Wen fijns ſelfe, het Welck in alle Ghebeden moet gn 
weſen. 

Hert 27.Cap. Van het waerderen der deughdt ende He. 
ende verkiefinghe der felper. $17 

Het 28. Cap.Van de voorfichticheydt die men behoort te zhe- 
bruycken in het verkiefen der deughdt , ghemercht dat de 

_ kinderen des wereldts dat feer weersielijck doen in°t verkie- 
Jen van Wereldefsbefaken. — s25- 

| Het 



De Tafel L 

Het 29.Cap. Van dedoodt „ende van de bemerckinghe op het 
ghene dat Wy als-dan Wenfchen fonden ghedaen te heb. 
ben. 535 

Het 30. Cap. Van het uytersteoordeel. s4tr. 
Het 31. Cap. Vande een wicheydt. ss. 

Het 32.Cap. Van de naer-volghinghe der Heylighen. 557 
Het33-.Cap. Van den vrede ende gherufticheyde der fi 8 'á 

uytde deughdt is ſpruytende. 

Het 34-Cap- Van debiijdfchap, vree mende 
_ behoort te volghen. 573: 
Het 35.Cap. Van de naer-volghinghe Christi. s3r. 

NHet 36. Cap. Van de Wel-daden Godts, met welcke hy ons 
noodt tot de volmaecktheydt. 589. 

Het 37-Cap- Van de volmaecktheden Codts, door welcke wy 
met redene ver Wecht di Worden, on hem door de denghde te 

dienen. 599 
Het 38.Cap. Oeffentnghe der begbeerre 609. 
Het 39. Cap. Oeffeninghe van't ghene dat men doen moet na 

de meditatie; van de verftrayinghen > ende reme lien der 
fever, | 614. 

DEN DERDEN BOECK. 

HETE CAPIRPTEL 

Van de volmaecktheydt, einde vvaer indie gheleghen . 627, 
Het 2,Cap. O feninghe om te vervvecken eene grant begeer- 

te van volmaecktheydt. 636: 
Het 3. Cap. O effeninghe dienende tat fijns felfs vernieuvvin- 
ghe. 641. 
Hert 4.Cap. Oeffeninghe van »danckbaerheyde tot Godt. Gst. 
Het s.Cap. Van het ghemeyn ende befonder onderfoeck der 

conſcientie. 659. 
Hert 6.Cap. Oeffeninghe van de bemerckinghe der faken die 
ons te doenſtaen. 683. 

Her 7.Cap. Oeffeninghe van de bemerekinghe der onghe- 

| j vals * 
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Vande —— 

allen die on⸗ konnen over-komensende eerſt vant perdre. 
ghen van ander leden ghebreken. 691. 

Het 8. Cap.'Oeffeningbe vande verduldicheydt in ons eyghen 
onghevallenoftlijden. 695. 

Het.9.Cap. Oeffeninghe van de H. Communie. rad 
Het 1o.Cap. Oeffeninghe van de fuyveremeyninghe, ende de 
__meetteglorie Godts te foechen. 71$- 
Hertu.Cap. Oeffeninghe vande teglienpyoor dichejds Godts, 

73i- > 
Het 12.Cap. Oeffeninghe van de liefde Godts. 739. 
Hert 13.Cap. Oeffeninghe van de liefde tot fijneneven - nae- 
ſten ende van fijne vijanden te beminnen. 749. 

_Heti4. Cap. Van de Contemplatie oft het ———— 
leven. 757 

Hetrs.Cap. Van de ghelijckformicheyde van ongèn vrille, 
et den Goddelijcken ; ende den pvaerachtighen vrede der 
fielen. fb 784. 4 

Het6. Cap. Vande —— onfer ſalicheyt, vvaer 
door men in deſe groote onfekerbeydt han fien oſt men op 
den rechten pvech is. Sir. 

Het. „Cap. Van de na- volghinghe van de H. Magheig 
… MARIA. 8%. 
Het 18.Cap. Van de daghelijch(the oeffeninghe oft en 

ghe der vvercken van den gheheelen dach. 832. 
Iet i9. Cap. Van de maniere om hem ghereedt te maken tot 

_ eene falighe doodt 852. 
Hetzo.Cap. Van hes eeuvvich leyen, het eynde van onfen 

_yrech. 873 

Eynde des Tafels van de Gapittelen. 



Td Bick 
Der Meditatien, in defe dry 

Boecken begrepen. 

Bemet bat men boog alle Meditatien moet ghe⸗ 
beupeken het berendende Ghebedt / ende daer doo? 

verſoecken bat den Beere hem gheweerdige ons gratie 
te gheben om Wel te mediteren : Dufdanich een Ghe⸗ 
bedt / paffende op alle Meditatien / fult gp binden in 
Den eerften Boeck Fols, 
Öhu fult Geben dien vinden eere koste oeffeninge ans 

nade Meditatie te ghebrupeken / ende een Ghebedt / 
bequaem om alle Meditatien te lupten. Fol.614. 615. 
Bemerckt tert 2, Bat ghp naerelcke Meditatie fult 
binden een GBhebedt / berfchepde JPractijchen / ende 
Debiet Ghebedekens / dienende tot Dé felbe materie bast 
de Meditatie etc. ' 

Den eerften Boeck. 
MEditatie van het eynde tot het vvelck den menſch ghe⸗ 

ſchapen is. Fol.é. 
Meditatie van de gave des gheloofs. 30. 
Meditatie van dei houvvelijckenftaet. — st. 
Meditatie van den vveduvvelijcken ftact. 61. 
Medit.van den ftaer des refnicheyd:s. —— 
KR van den ftaet des Religieufen menfch, begrijpende 

dry deelen ofe Meditatien. 79. 
Medirt.van de volherdicheydt eensiegelijcks in fijnen eyghen 

roep. 93. 

Medit. van het vaften „eerfte vyerck van voldoeninghe. 160. 
Medit. van de aelmoeſſe, het tvveede vverck van voldoenin- 

ghe. I7ï. 

Med.van het Ghebedt, het derde vverck van voldoeninge.193. 

Den tweeden Boeck. | 
D'eerfte Meditatie oft bemerckinghe vande teeckenen om 

de verfcheyden gheeften te onder. kennen. 209. 
Detvveede Meditatie oft bemerckinghe van het onderfchil 

tuſſchen de goede ende de quade gheeften. 212. 
Medit. van de daghelijckſche ſonde. 228. 
Medit. van de flappicheydr ende traecheydt. 252e, 
Medit. van den tijdt ons levens,ende hoe rafch dat dien voor 

by gaet. f ’ 258 
Medit. van de perijckelen die in dit leven zijn, 267; 
Medit. van de viericheydt der Heylighen. ‘27 

Í Medit. 



Medit. van de liefde tot ———— de H Kercke, ende hare 
vretdruckinghe. 281. 
Medit. van het vaghe-vier , ende van de liefde die men moet 

hebben tot de fielen die daer vol-doen. 289. 
Medic. van den ijver der fielen. 295. 

Medit. van het verfterven. 308. 
D' eerfte Medic. van het verfterven der menfchelijcker ghe- 
__neyghelijckheden. 329. 
De tvveede Medir. van her (elve. , 324 
D'eerfte Medit. van den haer fijns felfs. ——— 
De 2. Medit.van den haet fijns (elfs. 325. 
Dez-Medit van den haet fijns felfs 230. 

D eẽrſte Medir. van de nicuſ ghiexicheydt. zzx. 
De 2. Medit. van de ſelve. 53. 

Medit. van de hooveerdicheydt. 350. 
Medit. van de oodrmoedicheydt. 3538 
D'eerfte Med. van de ghehoorfaemheydt. 365. 
De 2. Medit. van de ghehoorfaemheydr, 369. 
Medit. van de ghiericheydr. 375- 
Medirt. van de armoede. 379. 
D' eerfte Medit. oft oeffeninghe „van het bedeylen fijnder 

goederen. 337. 
Dez. Medit. van het ſelve. 391. 
D' eerfte Medir. van de {uy verheyde. “398 
Dez . Medir. van de fuyverheydt. 400. 
Medit. van de feeghbaerheydt. 403. 

 Medit. van fijnen tijdt vvel gade te flaen. 417. 
Medit. aengaende her verkiefen ende heefchicken fijns huys- 

ghefins. 423- 
Medir. van deenicheydt, oft hoe goedt dat het is alleen te 

vvefen. 435. 
Medit. vande volherdicheydt. 449. 
Medit. van de gheboorte Chriſti. 479: 
Med van deſe vvoorden: Al die hem felven verhefr,fal verne- 

dert werden : ende al die hem vernedert,fal verheven wor- 
den ,befluytende de oeffeninghe des gheloofs, hope, ende 
hefde,ende de maniere van mediteren, met de dry Godde. 

_Hijcke deughden. 496. 
Medit, van her betrouwen op Godt ; ende miftrouwen fijns 
WS sos: 

Meditatie van het waerderen der deughdtlende der fonden, 
ende de verkicfinghe der felver. 

* * 7 Medic, om met (oo groote voorſichticheydt de deughdt te 
verkiefen , als wel de kinderen des wereldes verkiefen we- 
Bldefchelaken. aeten a * 

Medit. 



‘ 

Medit. van de doode ende — õ—E op het sdk äles 
wy als-dan fullen wenfchen ghedaen te hebben. —— 
Medit.van het uyterſte oordeel. 4. 
Medit van de ecuvicheydt. sn. 
Medit.van de na-volghinghe der Heylijhef Ì 557 
Medic. van den vrede ende gheruftheydt der fiche , — de 

_ deughdr is ſpruytende. 65. 
Medit. van de blijdfchap om welcke men de deughdt ie: 
hoort te volghen. Sje 
Medic. van de na-volghinghe Iefu Chritti. 581. 
Medit. van de wel-daden Godts, met de welcke by ons 

noodt tot de volmaecktheydr. 589. 
Medit.van de volimaecktheden Godís, —— de wélcke wy 

vervvedt vvorden om hem doorde deughde te dienen. 599 

Den Berben Boeck. 8 
Mede oft ocffeniäghe om te vervvecken cent groote be- 

gheertevan volmaeckthey de, 636: 
Mêedie. oft oeffeninghe, dienende tot fi fijns feifs vernieuvvin= 

ghe. ést. 
Medit. oft oeffeninghe van danckfegghinghe. 651 
Medit. oft oeffeninghe van het ghemeyn onderfoeck. 659. 
Medit. veghen de ghebr reken in het gemeyn onderfoeck.67 7. 
Medit. om de deughd: te vervverven. 678. 

Medic. oft oeffeninghe van de bemerckinghe der faken die 
ons te doen ftaen. 685 

Medit. van de bemerekinghe der onghevällen die ons kon- 
nen bver-komen, eerft van't verdraghen van ander lieden 
ghebs eken, 691, 

Medir. van de verduldicheydr ĩ in ons eyghen onghevallen, 
oft lijden. 69 je, 

D'eerfte Medic. van de fuyvere meyninghe. 720. 
Andere Medit. van de felve,ende van de e meefte glorie Godts, 

te foecken. _ rb Ei, 
Medic. oft oeffeninge van de teghenwoordicheyt Godts.73n 
Medit. van deliefde Godts. 740. 
Medit. van de liefde tot fijnen even. naeften.. 749. 
Medit van den vtede der fielen , oft vande ghelijckformich. 

heydt van enten wille met den Goddelijcken, ghedeyltin 
thien deelen. 788, 

Medit. van de nasvolghinghevan deH Magedt MARIA. 319. 
Medit. oft contemplatie vanhet eeuwich leven, 87% 

Eysde des Tafels van de Med. itatien. 
t- 



DEN EERSTEN BOECK 

VAN 

DEN WECH 
DER GHENER 

„DIR EERST 

BEGHINNEN. 



AEN-MERCKINGHE 
OP HET EERSTE BEELDT. 
Let/od menfch/ op u eynde 

ende uüwe weghen. 

fa] en Emer inde tegen woordicheyt Godts, 

Pal. 8. 

het eynde waertoeghy [s]ghefchapen 
zijt, want daer zijn twee eeuwich-durende 
uyterften,alsdele I ſalige inden hemel,ende 
[ꝓd onſalighe inde helle:tot d'onſalige rol- 
lẽ wy mer de[z }wereltsdiemetalhaerijdel- 
heydt in roock verd wijntsende ghelijck een 
[r zee vol (teen-rotfen, veel {chipbraken on- 
der- worpen altijt onftelt is. Tot den hemel 
leydenons dryſ wegen, die bereeckenen 
drijderhädemaniet& van levéshet Kloofter- 
tijck,den rechtften; het Geeftelijck , die foo 

„recht nieren issende het Weerlijck,den feer 
om-gaenden wech:fy beteeckenẽ oock den 
beginnenden,den voort-gaenden,ende den 
vol-maeekten wech.Daerenboveninelcke 

maniere van leven worden defedry wegen 
gevonden:befiet oft gy in alleuwe wercken 
den rechtfté volght: Godt gedurichlijck 
voorooghen hebbende; waer ghy bidt, ſtelt 
u int aenfchijn Godts,gelijck eenen [1]mif- 
dadighen over uwe fonden weenende; oft 
gelijck eenen armen menfch,van deuchden 
bloodgsoft ghelijck eene Bruydt, met liefde 
ontfteken: ende aldus voor Godt komende 
wiltfeggen: Laet mijn ghebet komen voor 
u aenfchijn,o Heere,ende naer uwe belofte 
vervult my met kenniſſe. — 

& — 

& 
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Her L Carirree. 
‚ Bemerckinghe van heteynde des menfches. 
Ts * Heſhcker⸗wiys den ſchipper 

— — M vooꝛ al fp-felbern boog ooghen 
ſtelt de havene / tot de welc⸗ 
ke be vaert/ Den repfenden 
man de plaetfe tat de weſcke 
bp treckt; alfoo en iffer niet 
foo noodtſaeckelyck in deſen 
onſen wech / ende dit ſterve⸗ 
lyck leben / als neerſtichljck 
ende ſorghvuldelyck gade te 

ſlaen het epnde Van onfe ſchip vaert / te weten / dat 
wy moeten bemercken / Waer toe Wp ban Godt al· 
machtich gheſchapen zyn / op dat alſos / al het ghene 

pin dit leven ter handen trecken / Baer toe ghe⸗ 
chitkt ende gheftiert Wade: want anders doende / 
euden wy Pan den rechten wech af wycken / oft 
el in den ſelven Dolen/ende \wandelen/geltick den 

Wifen-man ſeght / pynelycke ende moepẽlycke Wez Sap. s; 
hen. Och hae veel fauten ghebeuren hier doo? daz 
geler onder alderley faasten van menschen! want 

ute wordt daer ghebanden/Die(naer den eyſch van 
den wepligden bomasjals hp eerſt· mael ſyñ verz D.Tho.r.z, 
tandt beghint te ghebrüycken / ſoeckt fp ſelven te quzft. 85, 
teven wpt Dit ballinghſchap tot ſyn Dader-landt/ art. & 

ende dies volghende alle ſyne gedachten/ Woorden 
ende wercken tet Get opperfte goedt / Waer toe dat 
wp alle gefelhapen 3hn2Bp-naden meeften-Deel der 
menfchen/ftelt fp-felven ao? ooghen d'ydelhent der 
eere / ende de ghenoechte des werelts / niet etende 
—* waer dat fp hare meyninghe behoorzden te 
teren & want gheraepen zynde om groote eere in 
et Hemelſch Jeruſalem op fnen tydt te beſitten / 

loopen alfpelende ende Dalende verre ban Jeruſa⸗ 
tem in Jericho. Daer en ig voor·waer niet dat meer 
te beklaghen is / dan dat den menfch/die tat ſulcken 
Delen epnde gêfchapen is ſoo onbedachtelijch leeft / 

hu ſelven ende Bodt al-machtich Lerghetende/ ſoo 
at hy gn epnde gualhck eens in-dachtich is. Dug 
bidde ick u / beminden Hefer/dat ghy u niet en laet 
wech dzaghert dosrz Den geregen loop dex — 
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De menſchen / maer flaet uwe ooghen neder ter aet7 
den / upt de welcke ghy gekomen zyt / ende Daer nact 
na deu hemel / om den welcken te beſitten / ghy ban 
Godt al machtich gheſchapen ende ghemaeckt zit. 
Heft opdanu herte mer weenende ooghen / o bal⸗ 
linck ende vremdelinck tu deſe bedzuckte wereldt? 
tot uwen Godt / Gijp die hier zijt in eene wilderniſ⸗ 
fe Berre van u Dader-landt. d cod 

het bere _ Bemerckt ten eerften/ dat- men in alle meditatie 
Dende Ges Oft bemerckinghe / voor al moet ghebruycken het 
bedt is voor herepdende Ghebedt/op dat Wp Bodt boor ooghen 
aile Medita⸗ hebbende / alte onſe krachten oprechtelyck ter ceren 
ne: Godts ſouden mogten ſtieren ende Berfoecken dat 
waer oan, den Heere ons alſoo ghelieve gratie te gheven om 

wel te mediteren:weſck ghebedt / met het verſtandt 
ghepepſt aft metten monde gheſproken / ſal moghen 
Weſen / Komt heylighen Gheeft,&c. oft / Ontfermt u onſer 
Godt, oft eenich ander Waer Dooz-men fp ſelven 
Verwerkt fel Vinden. 

Het bereydende Ghebedt, paffende op alle andere 
langhe ghebeden ende meditatien. 

dua M Achtighen Godt, in viens teghen-vvoordicheydt alle 
men. beren dinghen zijn als niet, laet mijn ghebedt, ende alle mijne 
pende Gee _prercken gheffiert vorden als eenen op-klimmenden vvierooch, 

f in uvve Goddelijcke teghen-vvoordicheydt, ter ceren van uvven 
grooten naem : vvant ghy hebt hemel ende aerde ghefchapentot 
tnijnder bate ende onder- houdt de felve,die anders vergaen ſou- 
den,op dat icku faude kennen ende beminnt. Ghy hebt my, o al- 
der-minnelijchSten Vader, uvven verloven fone, met ontallijcke 
pvel-daden begaeft:ende ick heb w‚eylaes! daer-en-teghen groor 
ongbelijck ghedaen.Ghy hebt my u ſelven, ende uvven Sone ghe- 
gheven om my te verkoffen met fijn dierbaer bloedt. O Koninck, 
der Koninghen ende Heere der heyr-krachten,die al-omme zijt, 
ende door-fiet foo vvelde goeden , als de quaden op aleplaetfen, 
tot in bet binnenffe des hertenende der nieren; fiet ich kome tot 
den throon uvver glorie met een op-recht gheloove ende betrou⸗ 
pven,(vvant ghy hebt gheſeydt: Al het ghene dat ghy fult beghee- 
ven,fal u ghefchieden) ickhome als eenen mif-dadighen tot fije 
| Heg 

—* 



Van het eynde des menſches. s 
sen vechter, alseenen armen ende verloren fone tot fijnen va- 
der, ende met foo groote liefde als ber my moghelijck is, tot u, 
die mine fiele bemmindt; op dat icku foude moghen behaghen, 
ende mijn leven gheheelijck beteren , fonderlingh defe N. faute 
% opdat ick u op-draghe een facrificie van lof-fanghen uyt Ae den 
het binnenfle mijnder herte, ende met de begheerte van alle bijfEnder ; 
ereaturen, die oyt ghevveeft hebben, nu zijn, die oock ſullen oft samen 
konnen pvefenzal vvaertoockdatter ontallycke vverelden door ſoeckt uyt 
upve al-moghende handt ghemaecht vvierden : ende dat inde te roeyen, 
wereeninghe van de liefde ende verdienften CARISTI IESV, 
vande H.Maghet MARIA, ende alle Godts lieve Heylighen. 
O alder-heylichtte Drij-vuldicheydt,ich begheere u te lopen ende 
te dancken uyt den naem van alle de ghene, die u nieten kennen, 
ende uvven naem lafteren,'tzy op der aerden, oft ooch in den 
af-grondt der hellen.Dus ghebenedijde ich, u met alle uvve Hey- 
lighen ende bedanche w voor alle gratien ende gaven, dieghy de 
menſcheliche nature van CarrsTvs onſen Salich-maker, 
de H.Maghet, alle uvve Heylighen, ende my oyt ghedaen hebt, en 
de ſonderlingh voor de liefde die ghy my uvven dienaer bevve- 
fen hebt. Ick, gheve my oock vveder-om aen u, die daer zijt de 

fonteyne ende den oor-fpronck ‚van alle dinghen „ende levere my 
tw alle manieren over tot het ghenedat ghy van my Schicht, nu 

ende inder eeuvvicheydt:Ick offere u mijne fiele ende hare krach 
ten,o alder-beylichfte Drij-vuldicheydt , op dat ick, u hier naer 
met u hemelſch heyr, ende alle creaturen uyt gantfcher herten 

mach lovenendedancken. Verleent my gratie, dat ich dit felve 
oodt-moedelijch „ aen-dachtelijck, ende vierichlijck mach vol- 
brenghen, die aen u mijnen Godt,in foo veel manieren verbonden 
ben. VVat ben ick doch fander u? vat vermach ich? ende vvat 
begheer ick buyten u? | 

Dit oft dier ghelyck ghebedt mach-men aenz 
dachtelyck fegghen/’t welck voordt aen al tydt Zee 
bereydende Ghebedt ghenoemt ſal worden. Ende ſult 
hier na een ander Des ghelycke Linden in't v. Tap, 
ban de Berepdinghe. 
Bemerckt ten tweeden / op — ons herte van — 

dere 
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bere dinghen ghetrocken/ende gefchepden worde / 
dat het profhteſyck is / ſy ſelven te voorbeelden eene 
ſekere plaetfe/ ende De ſake(in Dien-fe lichamelyck 
18/Daer-men af mediteren moet) al-Dacr ſtelle / jes 
lyck aftfe voor ons ghebeurde;(indienfe gheefteldchk 
is)nochtans oock eenichftiis voor agen ſtelle / ſoo⸗ 
men meuſchelhck eenich dinck ſoude moghen bez 
grypen / ende Dit ſullen wy noemen Get cerſte voor-be- 
veydefel ft voor-Stellinghe Der plaetfe. 4 
… MBemerckt ten derden / dat men Godt meet bid: 
den / dat hp ong wil gheven het gene dat wp in het 
teghenwoordich ghebedt oft meditatie verſoecken; 
ende fal het ruveede voor-bereydtfel qhenaemt Vorden. 
Hier naer treedt inde teghenwoogdichept Gods/ 
met eene ſtilte des herten ende Des lichacms/ over. 
leght in ſulcker voeghen elcke fake in °t byſonder / 
ghelyck eenen gierighen menſchplacht te doen / die 
alle dinghen tat fn profijt ſoeckt te trecken / ſoo 
veel als het hem doenlyck ende moghelyck is. 

Hier af ſullen Wp na-der-handt beeeder beſcheyt 
iden ter bequamer plaetfe/ als Wop ban de berepz 
ingbe tot het ghebedt / ende het epnde Hes ſelfs / 

fulten hantvelen ; ende Weder om als Wp fullen ſpre⸗ 
Ken vande meditatie. Dit fal nuin’t Loog-bp- 
gaen / bier af ghenoech zyn. 

MEDTTA ETE 

Van het eynde waer toe den menfch 
ghefchapen is. 

Wet beveydende ghebedt „als boven. 
Het 1. voor-beveydefel oft de voor-frellinghe der plaetſe. 

Set u felven in de teghenwoordicheyt Godts, 
Dende laet u booz-ftaen dat hp zyt in eene Woefte 
wilderniſſe / al waer ghy aenſchouwt het menfchez 
ch gheſſlachte van den beghinne des wereldts af 
voordts komen / wet den ſchoot ban onſe ghemep⸗ 
ne moeder De aerde / in dit leven / als oft fp guamen 
Bp eene ſtellagie / ende datſe paſſeerden Door de 
pooete Des doodts / ghelyck oft fp haer vertrocken 
achter de goedijnen, in twee alte verſcheyden od 
ken, te weten / De ſoinmighe naer de gheluckich d 

Ende 



Van heteynde desmenfches; 7 
ende d'andere naer de on-geluckichfte eeuwicheyt / 
alfoo uden titel Van defen boeck Gertoont ) laet 
Bier uwe ooghen Boven tot Godt ende ſyne Hepli⸗ 
ghen/ u vermanende Dat ghy door He groote per 
rBckelen ende qualijck-baert ban foo veel/ fout lee⸗ 
ten voorſichtigher wefen. en 

Het 1-voor-bereydtfel, Bidt Godt oodtmoedichlyck/ 
Dar hp u den wech Wil wyſen / dien ghy meet wan⸗ 
delen / ende u Wil Berleenen/ dat ghp bemerkt heb⸗ 
bende het eynde Ban ſoo veel onfalighe ende onghe⸗ 
luckighe menſchen / tot een gheluckigher epude ende 
leben (oudt moghen geraken. 

Het 1. point, Bemerckt ten eerſten Der af grondt 
ende Die Pfamen-menginghealler dinghen / die daer 
mas / eer de wereldt ghemaeckt was / wat het alg 
Doen gheweeſt is ban deſe wereldt Ban de Konin⸗ 
ghen / Princen / van alle menſchen / ende al het ghene 
Bat op deſen aerdt-bodem begrepen ië / ende waer 
Bat ghy naer eenen kosten tijdt zyn fult/ ende dat 
inder eeuwicheydt. Blyft hier wat op pepfende/ 
ende over-leght Dit wet / want de figuer defer Wez 
reldtgaet voõr· by / ende het vergaet al ghelyckeene 1.Csr.r. 
fchaduwe. Aen merckt dan neerſtelyck De delheyt 
van alle dinghen / ghelyck ghy claerlyck kont 
bemercken in den af grondt Van deſe niethepdt / 
Dat ghy ende alle andere ſaecken niet gheweeſt en 
bebt / niet en hebt konnen ‘efen / noch niet en hebt 
konnen weten/ ende dat Het al ghekomen is bande 
handt uwes Scheppers / ende veroodtmoedight u, pee s. 
onder fijne machtighe handt / noch en beroemt u tot . Cor. 45 
gheender tijden/dan in hem. Want Wie onderschept 
ut ende wat heboy/ dat ghy niet ontfangenen hebt: 
ende is t Bat ghyet ontfangen hebt / waer om glo⸗ 
ricerdy als oft ghp°tniet ontfanghen en hadt. 

Bemerckt ten 2. als aft ghy upt Bien af-arondt 
vanuwe nietheyt baarde GoBdelijcke handt verſch 
ghetrocken waert/ende van Godt geftelt op De ftelz 
laagte ban defe werelt/oft Welin eene woeſte wider⸗ 
niſſe / ende befiet haedanich dat Godt ghemaeckt 
hef vanhet flick der aerden / dathy uin gheblaſen 
eeft den gheeſt des levens / ende gheſchapen naer 

ſynbeeldt / als hy u ghegheven heeft eene verſtandi⸗ 
ghe ſiele / die gheeſtelyck Hp al vmme gheheel 8, 
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diet alraert/an-fterveldck/eene/ende Die verciert 
is met Dede ſchoone krachten ; daer-en-boben u lic: 
haem bol-maeckt heeft met alle fine ſinnen ende 
lidt maten / ende bekent, a menſch / terſtondt uwe 

Bernard. Weerdichepdt/bekent de Weerdichept Van den menz 
ferm.de ſchelhcken ffaet. Ghp zut wel lichamelijck met de 
Nat.Do- Wereldt;want dit aldus betaemde/dat den ghenen 
mini. die gheftelt Was om heerfchappde te Gebben over 

de gheheele wereldt / deſe eenichſins faude ghelyck 
weſen: maer nochtans hebt ghy iet anders/het 
Welck vent hoogher Weerden is / te weten / we edes 
le ſiele Waer mede ghy alle andere gheſchapen 
Binghen feer berrete beven gaet. 

geremde „Een derden bemerckt dat Godt u teghenwoor⸗ 
mente man Dich is / gheljck hp Adam was in ſyne fcheppinge/ 
Goot geſcha ende vraeght hem oodtmoedelijck / waer toe dat ha 
RUIS, u gheſchapen heefttende hoort hem ſegghen / dat hy 

het al ghemaeckt heeft am ſhn eyghen ſelven / ende 
tot ſynder glorie / ende op Dat ghy hem in Dit leben 
{oudt loven /Dancken ende dienen / ghelijck alle crea⸗ 
turen doen / ende ten laetſten ſaudt moghen Kamen 
tat de eeuwighe ſalicheyt:hierom ghy Die ſyn ſchep⸗ 
ſel / maeckſel / ſynen knecht ende ſone zyt / ſult ghy 
Hem derren verſmaden / ende leven tot ſynder ſpht? 
Siet hoe dat hy u den hemel toont / in den welcken 
ghy (is t Dat het u belieft) als borgher der ſelver 
ni gheſchreven zt; fiet neder waerts voor nwe 
voeten den af-grondt Der hellen / al waer ghy eeu⸗ 
welycken ghepijnight ſult worden / is t fake dat 
ahp anders doet. Ende ſiet / o Chꝛiſtene ſiele / hae 
rootelycks dat ghy verbonden zit om deuchde⸗ 
Hek te ſeven / gheſtelt zynde om den eeuwighen 
loon oft De eeuwighe ſtraffe te ontfanghen. 

— Herz. point, Pooꝛbeeldt u / dat ghy in de woeſte 
honnen wilderniſſe des wereldts abeftelt Ht / ende fiet hoe 
Zijnde / moet Verre Dat u MDader-landt is ende hae qualyck dat- 
ſorgh vuldich men Daer kan gheraken; verſucht met rechte / ende 
EE over leght wat wech dat ghp in Wilt gaens aenz 
et ie gheen datter queftie ig van De eeuwichepùt. Deh 

met wat eene ſorghvuldicheydt ende gheduerighen 
arbepdt/maet ghy Bier tae trachtentlaet u hiertoe 
bewegen alle ghefchapen dingen / die met een graat 
ghewelt alte ſoecken tat haer eynde te oer — lied i 



Van her eynde des menfches. 9 
Siet / hoe dat de elementen haer fpaepen/ ont te ko⸗ 
men tot harenaturelbeke plactfe/hae Dat de beeften 
gedreven worden tat het ghene Dat hun vermaeckt / 
ende tot hun eynde. Bemerckt hoe dat de kinderen 
deſer wereldt / alle hare ghedachten ende krachten 
hunder ſielen / daer toe keeren / om te verkryghen 
een verganckelyck eynde ban eere ende Wel-luften. 
Wel aen Dan / hoe dick-Wijls zyt ghy u epnde Wel 
in dachtich „ende ben wech ende toe-padt om daer 
toete gheraken? : 
Bemerckt ten tweeden / hoe edel dat u epnde is / Hoe profits 

Godt te dienen/hem aen te haughen/ eenen gheeft lick dat bee 
miethem te weſen / ende te Genieten d° eeuwighe — — 

falichepdt ; voor waer Daer en is anders niet Dat ⸗ 
u profytelhck is / maer Dit is hier uprofyt ende wel· daer men toe 
vaerdt alleen / u ſelven te vervoorderen tat dit eyn⸗ geſchapen is· 
de / waer toe Dat ghy gheſchapen zyt; ende ſoo veel 
te gheluckigher zyt ghy / hoe ghyet ſelve meer ghe⸗ 
naeckt. Want dit is dach den eyghendom van het 
epnde ban eenighe ſake / dat het oack de volmaeckt⸗ 
heydt ende ſalicheydt der ſelver is. Derre vanu 
danmijne fiele/ Dat ghy eenichhander goedt ſoudt ) 
willen faecken/ dan dat ugoedt iss want verſchey⸗ Auguft. in 
den fchepyelen Gebben verfchepden gaeden / maer Plalm. 102. 
foeckt ghy u goedt: niemandt en iffer gaedt Dan Lub med. 
Godt alleen: wat fal u dan ghebzeken/die het opperz 
fte goedt befitt Daer zijn goederen ban mindere 
weerde/die aen diverſche creaturen goet ende aen- 
ghenaem 59u; ghelyck / wat is den beeften goettanz 
ders dan haren bupck op te bullen/ gheen ghebreck 
telden/ te flapen/te huppelen ende te ſpringhen / 
televen / wel te paſſe zyn / ende te genereren. Maer 
ſult ghy ſoodanich goedt ſoecken / ſult ghy(o mede- 
erfghenaem Chꝛeiſtil) u vermaeck nemen dat ghy 
den beeſten ghelyck gheworden zyt? heft tach uwe 
hope op tot het goedt van alle goederen. 
Bemerckt ten derden / wat hulpe dat Godt uwen minmaet 

Schepper / door eene oneyndelhcke mildthept/utet ham Gont 
uwen behoeve ende bermaeck ghegheven heeft / als ghegeven /om 
te weten / ſoo veel verſcheyden treaturen / ſoo meni⸗ tot ut ende 
gerlep konſten ende wete iſchappen / daer en boven te gheraken · 
foo veel overtreffelijcke 1). Sacramenten eñ geeſte⸗ 
cke byſtanden / weicke zin babermaevachtiehfte 
* 5 ende 
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ende op· rechſte middelen aen u gheſchoncken / ala 
behulp op den wech om tot Godt te gheraken. Bez 
danckt uwen wel doender uptter herten: maer let 
bier wel op(ſoo ghy niet gheheel ban fmuen berooft 
en zyt)dat ghy defe middelen/de welcke zijn als Wez 
ghen / niet anders moet ghebruycken / dan Loo: (04 
veel als ſy udienen omtotn eynde te gheraecken. 
Sult ghy den quaetſten wech verkieſen / om nacru 
Pader-landt te reyſen? Als ghy gheern gheſondt 
ſoudt worden / ſult ghy de ſorgheſyckſte medechne bez 
gheeren / ende De beſte van uwyſen? Als ghyte 
ſchepe moet varen / ſoudt ghy cen ghebroken eude 
verrot ſchipſtellen voor een Dicht ende ſterck? Als 
gijp een kleedt / peerdt vagen oft huys moet kieſen / 
foa neemt ghy mel dat alder-beft is: ende ſult ghy (a 
dwaeſheydt!) cenen wech daer uwe falichepdt aen 
hanght / kieſen / die ſorghelyck ende Volperijckelen 

Deut. z2. isGch oft de menſchen wys waren / ende verſton⸗ 
den / ende hare upterſten Boor-faghen . Bemerckt 
bier wat gheneyghelijckheden Har ghp iu u ſelven 
ghevoelt / tot eere / ryckdommen / welſuſten / c. ende 
fiet toe dat u d' affectie niet en trecke in peryckel 
van den rechten wech ende het eeuwich leven te 
verlieſen. 

Het 3. point, Bemerckt in deteghenwoordicheydt 
Godts / dat ghy in den wech on ervaren zijt: want 
hoe veel zynder eplaes!die Ben mẽſche ſchynen recht 

Prou,i6. teweſen / wiens eynde nochtans leydt tot de doodt⸗? 
Overleght hoe onſeker Dat zijn alle de menſchelcke 
voorfichticheden. Och/hoe dickwyls ghebeurt hets 
dat-men met Bolten toe ſtaen hem begheeft tot eene 
ſekere manter van leven / ende gelyck boor den wint 
van kante fleeckt/ endena-Der-hant nechtans ghe⸗ 
dreven Wardt op De fant-klippen Lan alderlep mifez 
rien / ende ellenden / ja oock nadenaf-arandtvande 
eeuwighe verdoemeniſſe / Door eenighe groote tem⸗ 
peeſt oft ou·weder van bekkozinghen/ ende dat ter 
dorſaken dat men den rechten wech niet ghenomen 
en beeft! Als ghyudan wilt begheventot eenen fez 
keren ſtaet van ſeven / oft eenighe ghewichtighe ſa⸗ 
Kon wilt aen veerden / pepnftdatu/ghelijck eenen 
ſiecken berfchepde medechnen ende dzaucken voor 
gheſtelt zijn / onder de welcke eenighe En 
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fenn ahemenghelt zyn: Bat ghy Lerfchenden laten 
bie upt eene loterye moet trechen/ onder De welcke { 
meer alseen van De eeuwighe doodt is. Pepnftdat 
ghy ſtaet ghelijck op eenen wech / die hem in ontalz 
Icke andere Verdeplt/ende dat meer i/t middel 
Van eene woeſte wilderniſſe / Die (ander peryckel 
miet en is. Soudt ghy dan op uwe eygene vernuft⸗ 
hepdt weliets ſekers derren kiefen/ daer u Dit alte 
famen on-bekent ig & faudt ghy eenen goeden leyts 
mau verachten? endeniet liever begheeren ootmoe⸗ 
delyck van hem gheleydt te weſen / ende eer ghy hem 
Gebonden hebt / ſoudt gp niet met alle neerſtich⸗ RE 
epdt eenen goeden raedts-man oft lepdtf- mar 

ſoecken? Dier om in alle defe dinghen ent Wilt noch 
tot d'eene/ nochtot d'andere zyde gheneyght ziju; 
maer bidt Godt eodtmoedelijck dat hp uwe wegen 
Wil fchicken / ende ſeght met den Propheet David: ’ 
Steltmp eene met Heere in wwen wech / ende bez Palm. 26, 
ſchickt mp in den rechten wech / om mijne Lijanden, 

GHEBED TI. 

A Lmachtighen eeuvvigen Godt,diet al van niet door uvve 
machtighe handt ghefchapen hebt, ende my ghemaect naer 

abeeldt ende ghelijckeniffe; gheeft my dat ick, uvver tot gheen- Palm. 35. 
der tijdt en verghete, noch ooch van vvaer ick ghekomen ben; 
ende en laet den voer der booveerdtje my niet over-komen, daer 
zijn fy alghevallen die boosheydt doen. Ende hoe fal hem den 
— konnen verheffen die van wiet ghekomen in, ende tot 
allen londen in niet foude veranderen „°t en vvare dat ghy het 

ſelye vvaert belettendeꝰt en vvaredat ghy de elementen, ende 
tghene dat tot desmenfchen leven noodtſakelijck is, vvaert be- 
vvarende, ende ſteunſel ghevende door uvve on-ghermeten goet- 
beydt ende liberaelheydtẽ VVat falicku dan vvederomme ghe- Pfalsa.us,} 
pen , omijnen Gedt, voor alt ghene dat ghy my ghefchoncken 
bebtẽdit alleen, dat uvve goedtheydt van my begheert; ick fal 
mijn eynde,mijne gloriesende mijne falicheydt, altijts voor oogen 
bebben.y Want is°tby aldien dat ich dit niet en doe foo dreyght 
ghy my met deeeupvighe ſtraffe; ende is°t dat ich het doe’, foo 
belooft ghy my dien loon, den vvelchen noch ooghe en heeft ghe- 1-Cot-aa 
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fien,noch oöreen heeft ghehoort. VV el aen dan, o mijnen Schep 
per, komt te hulpe t maechseluvver handen, op dat ich altijdt 
upvesgedachtich zy, ende van u fpreke‚o mijn eenich goet; ends 
foo mach leven,dat ick eens mach by u komen,die daer zijt den 
vvenfchende begheerte van mijn herte, ende vande eeuvvighe 
heuvelen. Ich biddeu over-fulchs o Heere, uyt °t binnenSte mijn- 
der herte , dat ghy my vvilt stieren op den rechten vvech, door 
den vvelcken ghy vreet dat ich ten laetsten falgeraken tot mijn 
gevvenfcht eynde,ende eyndelijck tot de have mijnder pelgrima- 
gie. Doet altijdt met my na uvve Goddelijoke beliefte, vvant u,0 
Heere ende mijne Godt, hebb? ick mijne falicheyt betrout,u hebbe 
ickmy duyfent ende duyfent-mael op-gedragent vvelckich nu 
pvederom doe,tot inder eeuvvicheydt der eeuvvicheden, Amen. 

Pracktijcke om fijn eynde voor ooghen te hebben. 
N Eemt boor u/ naer deſe meditatie, r‚u felben te bere 

boogderen tot her eynde / Waertae ghy ghefchapen 
zijt / ende vernieuwt dit peopooft Dickwijls in de teghen⸗ 
Woozdichert Godts / ende onderbraeght u ſelben / Waer 
tae ben ick gheſchapen? 

2, Oer leght wat weghen Hat uderwaerts leyden / 
ende kieff eenen begnamen ende profijtelijcken / om tot 
den ſelven epnde te geraken, De ſchreden in defen wech 
zijn onfe ghedachten / woorden ende wercken, 

3. Weet dat uwe eerſte forghbuldichepdt behoorde te 
weſen terſtondt wederomme te keeren tot den vechten 
wech / als ghy verdoolt zjt; waer toe u ſal mogen Dienen 
het beraedt ban eene rüpe ende Wel-bedachte bekeerin⸗ 
ghe/ het welck hier naer gheſtelt wordt. 

4. Dat eene waerachtighe bekeeringhe hier int ghe⸗ 
legen is / datmen verwecke een waerachtich berauw; 
2. datmen hem biechte; 3.ertde ſijn lebert betere: welcke 
dar faker hoe datmenſe moet aen rechten / u geleert ſal 
worden út De na volghende Capittelen, 

s. Berweckt u ſelben tat danckbaerheydt / unt het 
aenſchouwen ban alle de creaturen / gengheſien dat be 
felbe om u ghefchapen zint. 
6. Wandelende oft anderfins alleert zijnde / ober⸗ 

leght de on-flervelgekhept uwer fiele/ / ende wat het fal 
meſen na dit leben, | 

7, Leest 
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6. Heert kennen de ebelhepdt Der zielen / ſod uyt de 

bederbelfchhepdt des lichamen / die ons daghelijcks 
ontmoeten / alg oock upt de ſchoonheydt ende excellen⸗ 
tie Ber ſelber. Waut geljckerwijs alsde dinghen licha⸗ 
melijck zijnde / van be ſinnen ghebat worden, alſoo zijn 
Die baunder zielen gheeftelijck/ ende de ſinnen gheenſins 
onder- worpen / Die de booz-ghefepde in weerdich⸗ 
bepdt/macht/etc. Berre te boven gaen / ghelijck dat ut de 
Enghelen endeboofe gheeften ghenoech blückt. 

KORTEN 
REGHEL ENDE WEC H 

tot de vol-maecktheydt, ende tot een waer- 
achtich falich leven in wat ftaet des levens 

men wefen mocht. 

. ABe daghen Bes morghens ontwaeckt zijnde / keert 
terſtondt als eener reyſenden man uwe ooghen 

tot Godt ende Den hemel ; Want Haer herten moet gh 
gaen: ende neentt boozu alle uwe boet-ftappen/ dat is/ 
uwe ghedachten/ woorden cnde wercken / tot meerdere 
Godts glozie/ upt eeste alder-hoochfte liefde te ffieren: 
ende m̃ t af-loapen Hes daechs / let hier op/ oft uwe 
wercken u Daer toe leyden / oft ghu met Gadt ende door 
hem wandelt : ende indien ghytwüffelt / ſeght aldus: 
Thoont my den wech daerick in wandelen moet, want tot 
uhebbeickf mijne fiele op-gheheven : och Wat eere groote 
bwaeshepdtis % ſyne flappen te veſtighen / ende riet te 
weten in wat plaerfe; oft im De eeuwighe doodt / oft in't 
eeuwich ende falich leben, Aen eenen boet-ftag hanght 
9 on-epndelijcke/ on-epndelicke ceuwichepdt. 

2. Bolght de leydts mannen u ban Godt ghegebertz 
defe zíjn; Ten eerſten den B. Enghel uwen Bewaerder / 
handelt met deſen feer ghemepnfaemtlijck / beraedt ww 
met hem / braeght hem dick-Wwijls naer den wech / ende 

bevbeelt hemaldat u aen ·gaet: Daer naer bolghtuwe 
Oberſten / ende weeft Die onderdanich als Gode : wart 
foo wie befe hoort / die hoort Bodt : bolght naer beraede 
bier bp eenen goeden man/ ende neemt hem boog eenen 
bermaender. 

3. B ſullen ontmoeten in Bert wech Godts creas 
Buren ende wercken / upt alle deſe (ult gp eenighe 

j Vzeuchb 



14 Hetl.Boeck. Het I.Cap⸗ 

vreuchdt fcheppen/indien ghy u laet vooz· ſtaen / bat ſu 
alleam u alleen ende uwe falichept gheſchapen zjn eff 
Hat Godt in alle Die werckt ende roert entde tegen woeozs 
Dich is: min oft meer / dan oft ghy alleen met Godt in de 
Wereldt waert: ende ban ’t goedt lovet ende danckt den 
Heere altidt / ende cheer Gade toe / want de creaturen 
zyn ſyne dienaers; ende door fn bebel doen fp u goedt. 
Maer waer 't bp-aldien dat fp u ban den vechten wech 
poogden te berlepden/ ghelijck zijn ſchoone / curieufe/ 
foete dinghen;houdtfe voor berlepders: denckt dat gn 
moet kieſen oft deylen / oft d' eeuwighe goeden ghe⸗ 
miſſen / oft defe. Merckt dat defe u niet en komsten berz 
faden noch verbullen / ende berfmaedtfe als eenen ſtrick 
oft beker met benijn / daer · men af mocht ſegghen: De 
doodt is in deſen pat, Wie wijs weſende fal acbepdente 
vullen een vat dat dooz booꝛt is / oft ſulcks / dat / hee 
ghn daer meer in giet/ hoe ’t mit bervult wordt? Doch 
hetis ſeker dat ghelijck den Poeet ſeght: de liefde des 
gheldts ende der andere dinghen / waſcht ſao ſeer als fp 
felbe waſſchen moch ’t herte der menſchen en kan ver⸗ 
ſaedt oft vervult worden. 

4. Bſullen oock in't ghemoet komen quade dinghen 
ende tegenſpoet / ſieckten / gebreken / ett. ſchrzübet alGode 
toe/ende ontfanghet al ban fijne Baderlijcke ende Me⸗ 
decinale handt/ ende laet met u ſelben ende He baarfen= 
Be teghenfpaedighe dinghen fre boorſichticheydt ghe⸗ 
worden. Ende aenghefien Chriſtus heeft moeten lyden 
ende alſoo in gaë it fine glorie / ſos bergelijckt u ſelben 
ende u lijden met hem / ende met fijne pijnen oft ſmer⸗ 
tert: neemt op u crups / ende volght hem naer. Maer 
boor al bewaert Den beede uwes ghemoets/ als een feet 
ſeker kaſteel oft ot:ende ſtelt u betrouwen int Godt enz 
De fine boorſichtichendt; hee dat het valt / ſchrybet hem 
toe / denckt dart het van hem komt; bau toe komende 
dinghen en onderſoeckt niet angſtelückz hy regeert ons 
ende alle dinghen zint hem kenneljck ende maghelijck; 
voor hem / Door hem / ertde rot hem lebet al/ ende ont 
ſünen wille zijn alle dinghen ; Daer ombebelet hental, … 

5. Bſullen oock menſchen ontntaete/bemintdieupt 
apzechter herten/ bifonderdie uwe tegen partijen zijns 
als lidt · matẽ Chriſti ende fijne dienaers. Wacht uoock 
Man den minſten af-keer oft bitterheydt / oft — 

er⸗ 
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berſmadinghe toe te laren, Haer Aupt deſe bunten / 
Berweekende in u eene dadelcke liefde: Wacht u bar 
ie manden te oordeelen oft ſtraffelücken te beriſpẽ / noch 
en acht u niet beter / noch en ſtelt u voor iemanden ter 
wereidt. Want waer in ghy een· ander hoobeerdelijck 
bogdeelt/ daer in verdoemt ghy u ſelben: want indien 
gp op ufelben wel let / ghy fult bebinden dat ghy het 
ſelbe doet/ daer ghy een ander in oordeelt. Indien de 
menfchen u eenighe deuchde doen, denckt Dat fp ban 
Godt daer tae/ ghefonden zón / ende dat hp hun fulcks 
bebolen heeft: doen fp u quaedt / denckt bet felber 
pftimmers/ dat hr door fijne eeuwighe af-grondighe 
Wishepdt ghefchickt heeft ’t felbe te laten ghefchieden; 
ende indien ghp ’tnteten kont beterẽ / bebeelt het Bode, 
6, Onder defe Kieft goede ende Deuchdelgche mede. 

ghefellen/ niet berlepders/ niet peften ban menfchen/ 
niet bj anden / met De welcke ghy betvapt zijnde, ghe⸗ 
raft foudt wordert: maer die uwe laften bp ghebeurte 
Wille helpen dragen/ Die uw op der wech voeden ende bee 
bulpich willen wefen, Maer wachtu bar u felben beter 
achten dan iemanden anders / wacht u van iemanden 
te willen behagẽ dan in Gode:en neemt geene twiſtin⸗ 
ghe teghen iemanden aen; maer foo wie u dwinght tot 
Bupfent ſchreden / gaet met hert noch andere dupſent / 
ende weeft ban eene gheſintheydt met uwe te par⸗ 
tje op den wech; op dat ghptot den uechter met ghe⸗ 
trocken ent wordt. 

7. Indien ghu neder-geballen zjt it denwech / ſtaet 
ban ſtonden aen op miet leetweſen ende liefde tot Godt / 
ende gheneeft uwe Wonder door alle weken te biechten, 
ende her-maeckt uwe krachten door De B, Communie, 
eenen teughe ber dorſtender fiele fal wefen eert ghedu⸗ 
zich ghebedt / ende D'aen-roepinge der B. Maghet maes 
der Bodts Maria / bie is eene verhalinghe des afents/ 
Shelgtk daer ſtaet: Pfalm. 118, Ick hebbe mijnen monde 

‚_epen-ghedáen, ende den gheeft oft afem totmy ghetrocken. 
En laet oock gheenen dach voor by gaen / gip en leeft 

‚ geit beboot boeckrken ; ende indien t u moghelÿck is / 
beſteedt eenighen tor tot de Meditatie, 
_ 8, Bwe tonghe / ooghen ende oozen fult ghp bewa⸗ 
ten op fijn alder-neerftichfte, Doo ie met be tonghe 
Miet mif daen en deeft / Dat is eenen vol mackten mart: 3 ai 
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ende hoe Godts dienſtigen leben iemandt leeft / indien 
Bp fine tonghe niet en toomt / del is ſÿjne Godts dien⸗ 
ſticheut. Weeſt daat waerachtich oprecht / on ghebepnſt / 
ende gheſpreeckſaem tot eenen · ieghelcken / ſos Wie an⸗ 
ders ís bart conditie ende politiek, die bedrieght fp fel: 
ven / ende hp van de waerheydt befchaemt worden: 
maer foo Wie ſjnen lippen mate ſtelt / ende wel beſtiert / 
Die ís d' alder-wijfte, 

9: Aen merckt alle daghen / tert minſten eens Des 
abondt s/ als aft ghy nu ſterven moeft/ hoe beel wechs 
abp af ghelepdt hebt ; dat is/ oft gp uwe wercken bes 
ter ende beter hebt ghedaen:ende onder-foeckt uwe con⸗ 
ſciencie ende biecht tert minſten eens ter weken/ ende 
neemt boor ute fchouwen alle af weghen / ende alte 
fiepge diepten oft quade ghenepgelffchheden:die ghy / al 
zijn fp oock kleyn / alle daghen u fult pijnen te ſterben; 
meeft de curieuſheydt oft nieuf-ghierichept/ gulfichept/ 
grootfhepdt/gram-moedichepdt ende droef hepdt: want 
foo wie fire fiele tiet en haet / de felbe mortificerende / 
Die en mach Cheifti diſcixel niet zint. En pafter nietop/ 
indien den bijandtu op den wech na-roept/ quade oft 
on reyne ghedachten út-blaeft/ veracht hem als eenen 
baſſenden hondt; noch en bermoepdt niet datter ſon⸗ 
De onder-fchuplt/ foo langhe als ghy gheboelt dat het 
u mif: bt, 

1 * municeert tert minſten eens ter weken / de⸗ 
votelijck ende ſonder upyt · ſtekẽ: Want dit Sacrament is 
eene teer ſpyjſe / renen pandt der eeuwigher glozien/eene - 
hermakinghe der krachten / een broodt't herte der men⸗ 
ſchen verſterckende / ende ſolaes des wechs / eenen loon 
oft prijs Des Vader landts: hier toe fult ghy in twijfel: 
achtighe dinghen die u ontmoeten / uwe toe blucht nez 
men/ als tot een tabernaeckel: Ditfalu weſen als een 
ſterck ſlot om ute bertrecken in fwarichepdt ende tes 
ghenſpoet: loopt hier toe als eenen hert tot de fontepnes 
als eenen Die verhonghert istot De tafel/die Ir s vs met 
ſynen grooten arbepndt u berepdt heeft; met ſÿn dierbaer 
bloedt fmakelijck ghemaeckt beeft / met fine opzechte 
lautere liefde gekocht heeft, Maer boben al/uptalle 
creaturen raept bonck fkes ban de liefde Godts, ende 
haeckt tot hem / ende zijt upt gantſcher herten in alles 
Met (nen Goddelijcken wille te bzeden / op bat ghy 

anders 



Van het eynde des menſches. ij 

anders en wenfcht opder aerden, alg Hat ſjnen wille 
ghefchiede- 

_ Volght den felven Reghel, in een Ghebedt 
befloten. 

Mijnen Godt — van allen goedt, ich, beminne u Danck ſeg⸗ 
uye gheheel mijn herte, vvantghy bebe my gheſchapen Brin ive 

tot 4 „op dat ick u dienen, ende uyt gantfcher herten aen-han- bau aue fyne 
ghen foude. Ick bidde u ogoeden Iesv, fliert mijne Stappenin ——— 
uvve paden; helpt my, dat ick met alle mijne ghedachten, N. Goot enne 
pvoorden N.ende vvercken, N. vandaghe totu ſtrecke, ende Ons eynde. 
dat ick ten laetſten eens tot u, o mijn eenich begheeren, mach … 

$ Merct oock 
gheraken. Treckt my naeru, op dat ick u volghe, ende den En- mat tepvis- 
ghel die ghy my tot eenen Leydef-man defes vvechs ghegheven — — 
hebt; ende mijne Overſten, daer ghy van gheſcydt hebt: Soo voos ornis 
ppie u hoort, die hoort my . Ende indien daer eenighe goe- lebms. 
de creaturen door de poorten mijnder finnen my ontmoeten, — 
„maeckt doch dat ick, fien mach, dat die van u gheſonden zijn, 
endedat ghy hun bevolen hebt my vveltedoen: op dat ich al- 
foo aen gheene van defen, maer u alleen mach toe-fchrijven al- 
len goedt;, endedat ick die niet en minne, danomu : ende vvat 
kan ickdoch buyten u beminnen, oft begheeren?en vvget ick niet 
voor-feker dat ghy de af grondighe fonteyne zijt van allen goet, 
uyt vvelc ze allen goedt is vloeyende?maer vvaer t by aldien dat 
h mijn herte fochten te verleyden,ende her felve toe-te-ncyahen 
tot hun, helpt my dat ick my voor alle ghefchanene dinghen, die 
fonderu zijn, alsvooreenen ſtrick, venijn, doodt ende helle, 

venſchroome. Ick pveredat noch ooghe var ſien noch oorevan Oa{err alle 
hooren verfaedten vvordt: ja hoe iemandt de ſelve meer foecht uwuviciran. 
te verſaden, hoefy on-verfadelijcker vorden. Indien my in't lie oan 
ghemoedt komen quade dinghen van u ghefonden oft toe-ghe- van Bute 
en maeckt dat ick uvven dienger kenne ende om-helfemijn haudt. 

eruysende prijfe uvve alder-beylichste voor-fienicheydt: voordts 
alle menſchen, mede-ghefellen op den vvech; ende meest mijne 
vegben-partijen, die fal ich beminnen, ende van nu af beminne 
omupven t -vville: ick en vvillemy oock poor niemandt stel 

B len; 
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len, niemandt oordeelen, vvant ick en vvete nietoft ick des 
haedts,oft der liefden van uo Godt vveerdich ben. Ende ick ben 
feker dat een-ieahelijck foo groot is, als hy in uvve ooghen #. 

—— Vytdefe Heere gheeft my goeds ghefelfchap , die niet boos van 
—— manierenen zijn, venijn van achter-klap ſpreydende, verley- 
weet {chou ders, endeop dat ick met eenen-ieghelijcken vrede hebbe: vvant 
VENO alder-ſaecht⸗moedichſten 1e sv, uvve plactfe is in vrede 
boemer ee ghemaeckt . Indien ick kome te vallen op den vvech, biedt uvve 
oasten ziude rechte handt aen ’t vverckuvver handen ende door leet-vvefen 
AEON ode liefde fBiert my tot u; endebevvaert in ſulcher vaeghen de 
ij poorten mijnder ſinnen, bijfonder mijne tonghe, dat daer nie- 
R bo kade mandt binnenen kome, dan bevel hebbede van u;oft om u in-ge- 
ce foet fine laten als eenen bode van verre landen , van't landt der leven- 
—— van u o Koninck der Koninghen, ende Heere der Heer- 
pau Goot - fchappijen : vvant bet fpreeskt my al van u, uvve groot-dadi— 
namen. ghepversken, ende boe groat de dinghen zijn, die ghy my bereyt 

bebt; het kondigbt my oosksmijne ydelheydt ende ellende, Ten 
laetiten gheeft my dat ick dagbelijcks door't onder-foecken — 
mijncſelß, eenighe reyfen my-felven onder-praghe, oft ick ooch, 

Sen moet my ſtrecke tot u, o allen mijn goedt? oft ick vvaſſche in uvve 
wercken) oft- · > fin — — 
grentaoroe- Mine? oft in den haede mijns felfs, ende in de mortificatie 
aet in den ginder ſinne ende mijns vville? VVant dit ſacriſicie, defen 
en brandt-offer vaneenen alder-foetffen geur vervvacht ghy van 

HIj: ende isk vervvachtende, vervvachte udach ende nacht, 

Boe men (p- dat ghy my foudt bevelentot ute komen; maer foolanghedie 
benen par mieren belieft, ick ſal daer-en-tuffshen eten u broodt, ende 
sct fiet pe uvven vvijn , die ghy mer honich, in t Heylich Sacrament des 
melle bꝛoot. 4yraers voor ons ghesnenghe hebt. op dat vvy fouden droncken 

; rvorden vanuvve liefde; op dat voy leven ende flerven mochten 
in u, oons leven mijnen Godt,ende allen mijn goet.O vvanneer. 
fal het vvefen dat ghy mijnder ghedencken fult? PVanneer ſal 
ickdrincken den Kelck der falicheydt? VVanneer falmijnleven 
verborghen vvefen inu? VVanneer fal ick eens vvefen met u? 
O die daer zijt mijn leven endefonteyne van allenleven, dat 
ick doch mach flerven vooru, VV anneer fal voor my den dach 

ope" 
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óp-rijfen; die noyt onder-gact? VV anneer ſult ghy my eeuvvich 
biche befchijnen ? VV anneer fal ick in-treden in de blijdfchap 
mijns Heere?niet om dat ick my foude verblijden van uvve goe- 
deren, maer van u, ende omu, diedaer zijt allen goedt. 

Schiet-gliebedekeris om d' affectie, die in de Meditatie ver- 
_ voeckt is, door den dach te onder-houden. — 

Let my voordts in den padt van uwejgheboden, want Pfal. 118. 
die hebb’ ick ghewilt. 

Thoont my Heere uwe weghen ; ende leert my uwe paden. pra1.,4. 
Stelt my Heerevoorcene wet, den wech uwer rechtveer- p{3]. 108; 

dic- maeckinghen , ende ick fal dien foecken tor allen 
‚tijden. 
Mijne gangheu befchickt naer u woordt endeen laet gheene Pfalm.1:8, 

heerichappije over my hebben eenighe on-rechtveerdich- 
. heydt. 
— my kennelijck den wech daer ick in wandelen mach, Pſalm-142. 

_ wanttotuheb ick mijne ſiele op-gheheven. 
Vol.maeckt mijne ganghen in uwe paden; dat mijne voet- P(alni:16. 

flappen niet beroert en worden. 
Beſiet oft den wech der boosheydrin my is „ ende leyde may Pſalm. 138 
n den eeuwighen wech. : 

Her II. CArpirrer, 

Beraedt vander eerften ende principaelftert middel 
om tot het eynde te gheraken,te weten, 

het Gheloove. . 

Ge hebtnuhet eynde / ende fret van verre De ha: m 
velt Daer refteert nu/ dat ghpde middelen ende Deavams 

Ben wech ſoeckt om al-daer te gheraken. Ende wat nuvact (oece 
iſſer noodtſakelycker Van het gheloove? Want ſon⸗ ken/ om tot 
der t Gheloof(ſeght den H. Apoftel) it on moghe⸗ ln crude te 
Ick Gode te behaghen. Want faa wie tat Godt B 
homt/Diemoet gheldoven dat hnis/ende dat hpden erneer 
ghenen die hem faeckteneenen berghelderis. Gana mone) 
eleeringhe ban Clemens Alexandrinus / het ghe⸗ cen op voer 

loove ig alſoo noodtſakelyck / als den menſch / die in Sheloof · 
deſe wereldt leeft / het her halen van fijnen aſem is / 
ghy fiet dan hoe groatelchr dat ghy moet beſor⸗ 
gen het waerachtich — gheloove te vol⸗ 

B 2 ghen/ 
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ghen / u in't ſelve te verſtercken ende datte ſoecken / 
bp al-Bien dat ghy Lan den rechten wech gheweken 
Waert . Hier op ſal ich alhier het beracdt ſtellen / 
níet fog feer voor den ghenen Die in’t gheloove twij⸗ 
felen/ maer voor Bie wenſchen in?t felve verſterckt 
te warden /twelck nochtans oock fal moghen die: 
nen vsor een berdt aen de ghene/ Die ſchip brake in 
bet gheloove (ouden moghen den. 
Den menfch.@ Heere leyt mp inuwererbtveerdichz 

bepdtzam mynder vijanden Wille/ ſoo befrhickt in u 
aenſchauwen mijnen wech: want daer en is ghee⸗ 
nen anderen die mijne voet· ſtappen kan fchicken in 
uwe weghen / ap dat ick vanden rechten wech niet 
af en wycke / gheſtelt zijnde tuſſchen ſoo veel der⸗ 
hande ketteryen ende dolinghen. Want wie iſſer die 
niet en ſoude konnen Dalen oft twyfelachtich wor⸗ 
Den/ tuſſchen ſoo veel weghen / gheſtelt zijnde inet 
middel van den nacht / ende reyſende eenen onbeken⸗ 
den wech? Wie en foude niet bynavallen oft ten 
minften ſtrunckelen / ten waer fake dat ghy / die een 
waerachtich licht zyt / verlichtende alle menſchen / 
in onſe herten waert ſchijnende? Want het en is 
voorwaer niet des ghenes die wilt ende loopt / maer 
des antfermenden Godts:noch het vleeſch / noch het 
blaedt en komen ans niet brenghen tat de kenniffe 
van uwen wech / maer qhp alleen / Die uWe woon⸗ 
plaetfe gheſtelt hebt in een onbegrijpelijck licht; ban 
Wien als van Den Dader des lichts, alle goede gaz 
ve / ende alle Vol-maechte ghifte neder-Dalende is: 
ende die begheert Dat alle menſchen fouden komen 
tat de kenniffe van De oprechte waerheytzende daer-, 
omme en hebt ghy ong niet gelaten fander ghetup: 
gheniſſe / maer hebt eenen ſekeren wech / ende uwe 
wet / laten ſchynen in deſe Werelt gelyckeene fackel / 
waer dooz alle menſchen / ghelijck hier voor tuydts 
de kinderen van Iſrael / door de wilderniſſe ſouden 
moghen gheleydt Worden inhet landt ban beloften. 

Sodt en lact Verre ſoude het weſen ban uwe goedthepdt / ende al 
ne menſehen te hert / ong te roepen tot eenen on bekenden wech / 
tet al willes ende dat gp ons niet en ſoudt wijſen / den wech die 
dal avant op moeten ingaen. Dit leert de rechte redene / ende 
Geloof, betuyght ong dat Dierbaer bloedt / dat ghy ſoo mil⸗ 

delijck voor ons hebt unt· gheſtort: want de cite 
| e re 
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redene ghetupght / datter eene waerhepdt is / ghe⸗ 
ek ghy mynen Godt een zijt / ende eenen Chriſtus / 
eene Berche ghelijck hier voor⸗tijdts de arcke Van 
Noe / bunten de welcke gheene ſalicheyt ke bekomen 
en is: eplaes! hoe droevich is het te aen ſchouwen 
den overvloet van ſoo menigherley dolinghen / door 
de welcke Wp bp-na de gheheele wereldt ſien ver⸗ 
drincken / waer door u kleedt (ſonder naet zynde) 
gheſcheurt wordt / ende alſoo wordt verworpen den 
alder heylichſten prijs van uwe bittere doodt. O 
Heere Jeſul 

Chriftus. Aenmerckt hoe veel dat ick voor nwe ſiele 
ghedaen hebbe / Die uin't midden van foo Veel ver⸗ 
ſchenden dolinghen ghegheven hebbe het licht Laure 
ede gheloove / ende geftelt op den rechten 

et * k 

Den menfch. Wat falick Weer om gheven voor 
befe groote wel daden / o Heeretick en ſal voorwaer 
niemermeer ten vollen u konnen bedancken / Die 
van u ghersepen ben totu wonderlycklicht. Pets. 

Chriftus. Bet is Berre van mp dat ick begheere Dat: 
ter iemandt Berlogen foude gaen / Daer-omme foa 
toone ick eenen-ieghelgeken Ben goeden wech ende 
kercke / zynde eene colomne ende ſteunſel Der waer⸗ 
heydt ghelyck een vier⸗ baken in de zee des werelts / 
Die foo Beel fchip-braken onder⸗worpen is. 

Den menfch. Dan waer komt het dan / Beere Jeſu / 
dat foo Heel fecten / verſchillen ende dolinghen der 
ketteryen / van de menfchen vry willichlycken ghe⸗ 
ſocht worden? 

Chriſtus Sone en ig myne wet niet bekent genoech 
doo2 her licht der natureten is myn jack niet ſaecht? 
nochtans worden daer ſoo beel ghevonden Hie door 
hare eyghene boosheyt alſoo berblindt worden / dat 
de naturelycke redẽ in haer alſoo verduyſtert wort / 
datſe mijne gheboden ais ſwaer ja owerdragelyck 
rekenen; fp beſchuldighen myrie wysheydt ende 
goedtheyt / als oft ick begeerlyck weſende van haer 
lieder qualĳek-Laert / maeckte gheboden die-men 
niet en kan Dol-beenghen oft onder houden / ghelyck 
oft ick belaſte ſonder vieughelen te blieghen/ ende - 
ſonder boeren te ſtaen; fp willen alte dinghen Booze 
ſoecken / ende Doen pore, van niet te ine 

; 3 an 
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dart ghenedatfe vante boren wel hebben verftaen/ 

als oft daer iemandt ſoo ſcherp Lau verſtandt ghe⸗ 
vanden Wierde/ die mijne Dryvuldichendt kan bez 
grypen / oft eenighe berboeghentheden ban de nas 

wenwaes ture gheheelyck kan doorgronderen: even ſottelyck 
cde ets is t / als ſy ſegghen datſe ghelooven inde Schrif⸗ 
recen m De ture / Die haer van de Kercke ghegheven is / ende 
Schrifture te nochtans gheenffing haer wien te zeden houden 
enden met den fin endet verſtandt / Die haer War de ſelve 
* OOR Yeercke ghegheven wordt: ende alfoa gheſchiedt het 

datde gene / die den gheeſt niet levendich en maeckt / 
door De letter ghedoodt worden. Men Lindt daer 
andere / die Dit niet met allen en achtẽ / ende meynen 
in alle religien hare ſalicheyt te bekomen;waer dat 
alfoo / waer toe ſoude ick u-lieden het Euangelie 
verkondight hebben / ende medegbedepylt / het ghene 
ich van mijnen Hemelſchen Pader verſtaen hebbet 
Waer toc fauden He ketterijen door mijn bevel Lerz 
weſen worden? Waer toe fouden de ARartelaer 
voor het Catholjch gheloof haer bloedt gheſtor 
hebber £ Waer toe ſonden d' Apoftelen ghefonden 
mheweeft hebben om het Euangeliete prediken door 
be gheheele wereldt? Wat onder-fcheedt (oude daer 
weſen tuſſchen de Joden / Curcken ende Chriſtenẽt 

Ad Titz. Waer toe ſoude mnen Apoſtel bevolen hebb eenen 
ketter te vlieden / na de tweede vermaninghe / anz 
ders dan om Dat ſoodanighen menſch verworpen 
ende Dao? Mn eyghen vonniſſe berwefen is. 

wer menſch Den menfch. Bek faludancken Heere upt het binz cj ee 
danckt den neuſte mynder herten/ende uwen naẽ groot maken 
Heere van inder eeuwicheydt; Want groot ig uwe bermher⸗ 

| en ticheput oer mp/ ende ghp hebt mine fiele berloft 
à Ars bant diepfteder hellen/ghp hebt mijne fiele verloft 
Plalss: van de doodt / ende mijne voeten op dat ick niet en 

foude vallen /gbhp hebt mijnen befchermer gheweeſt / 
Pſal.7. ende inder waerheydt ghy hebt mp verloſt· Want 

hetis groote eere ute dienen o Heere / ende tevol⸗ 
ghen uwe wetten / uwe wet / die on⸗ bevleckt is bez 
keerende de zielen / u oordeel is waerachtich ver⸗ 

Pfal.r3. lichtende He kinderen. 
De bottich⸗ _ Chriftus. Neemt Dit Hoor een merck-teecken bant de 
Gent der Bets Catholycke waerhepydt / te weten / dat de Hetters 
teen / nã dat ſegghen ou-mogheliek te Wefen t° dn” 
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repnichepdt die ich aen-ghepzefen hebbe; het vaſten hee oude oe- 
ende de beloften noemé fp eene goddelooſe ſake. Sp mood 
befchuldighen mp alg autheur ende oorſake van de Di Be ter 
fonde/om alfoa te foecken een deckſel tot hare Dai): oee vauu:. 

heypt ende hare boosheden; want Waer tee zijn Dan 
Be wetten / de ftraffen ende Den loon/ is t ſaecke dat 
Den menfch de fande niet en Kan fchauwen? 

Den meních. Dit hebbe ick claer ghenoech gheften 
als ghp mijne ſiele gheraepen hebt o Heere tot het Plalss. 
Yeben / ende mijne boeten be waert dat ick niet en 
ſoude vallen / daer en boven dit verfterckt mp groo⸗ 
telycks ende verſekert my in °t middel Lan foe veel 
doſinghen dat de ketters met haren eyghen mondt 
belden / datde Catholycken oock falich kannen 
Warden. Hy moefte dan Wel t° eenemael Van ſinnen 
berooft zyn / Die hem niet en fonde voeghen met de 
Catholijcke religie / in de welcke ooch onſe teghen⸗ 
partye ſeght / datmen kan tot fijne falichepdt ghe⸗ 
raken;want wie en foude ick niet raden den ſeker⸗ 
ſten ech te kieſen in foo graote on ſekerheydt? 
ende defen ſekeren wech is de Catholycke religie / 
Bie van twee contrarie ſyden aenghepreſen wordt. 
Inſghelycks en Wordt Baer niemant ghevonden / 
oft hp fal be medechne / die naer het ghevaelen ban 
twee hervaren Doctozen goedt ghevonden wordt / 
ſekerder houden omin tenemen/ alg Die Booz opinie 
van Hen eenen verweſen wordt. 
Och wat eene benouwthepdt ſullen ſoodanighe soe ne Teer, 

zielen in 9’ ure des doodts glevoelen / Die met ſoo tees in ne ur: 
eel dwalinghen herwaerts ende Derwaerts qljez Des doors 

dreven warden; fp en Vinden nergens gheene rufte, Bivar: ft 
maer fj leben al twyfelende / ende ſterven al Eaijz pare rwyrer- 
felende/ ende Die u hebben Derren beſchuldighen in achtige to: 
haer leben / dat ghp gheenen rechten wech ghewe⸗ unght. 
fen en hebt / loopen en twyfelncek in Den af grondt 
ban de eeuwighe verdoemeniſſe: och wie ſal mijnen 
hoofde water gheven / ende mijnen oogten eene 
fontepne der tranen / op Dat iekifoude moghen bez , 
Weenen de over-ledenen myns volcks? iid 

Deſe fullen tat ukomen oa Deere, als tat haren 
Mechter/de welcke waer't fake dat fp de 1D. Atercke 
gehouden hadden Loor hare Moeder / hebben ſou⸗ 
Ben voor haren Daber/ende fullen terftont daer na 

5 4 Hoogen 
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baasen dat de goede wercken geloont / ende de quae 
Be gheſtraft worden; als men fal kroonen de ghene/ 
Die de hongherighe Gebben gheſpyſt / ende men fal 

— ſtraffen bie dit niet en hebben ghedaen. 
* pee Chriftus. Wat fullen fpmp antwoorden / Bat fp de 
becis vee poftaten oftaf-ghewekene ketterg/ die fonder ee⸗ 
ſchact futen nighe ghetuygheniſſe ban deuchdt oft mirakelen / 
zn, maer alleen door hare boosheden ende fchelmerden 

bekendt zyn / aen ghehanghen hebben;berlatende de 
H. Kercke / beſeghelt met haren ouderdom endemiz 
rakelen;volghen(fegab'ich)de ketters alleen op Dit 
argument / dat fp haer beroemen de befte upt-legz 
gers der H. Schrifture ende oudt-Baderente zyn. 
Want (let hier mel op)gheene andere flupt-redenen _ 
konnen de ketters baort-beenghen/omde menſchen 
tot hare dwalinghe ſte trecken. . 
Dat fullen fp ſegghen alg fp fullen fien blincken 

myn cruys in de locht / die gantſchelyck eenen fch2aa 
ghehadt hebben van al°’tghene/ Dat het vleeſchte⸗ 
ghen mas, mijn erempel verfmaedt ende veracht 
hebben? Ack hebbeden loon belooft den ghenen / die 
ghearbeydt fuiten hebben in mijnen wijngaert;ende 
den pachter die ap ſynen tydt veuchten voordt bren⸗ 
ghen ſoude: maer aen-aheften Dat fp alle wercken 
voor fanden rekenen / ſal ick de fonden loonen? of£ 
ſal ick de ſanden vruchten noementgheenfins:daer- 

Romx __ OM ſullen fp beſchaemt ſtaen voor de gantſche Mez 
reldt / die haer voor wyſe uptahevende/ fot ghewor⸗ 
den zyn; die al verſmaedden / t ghene ſy niet en ver⸗ 
ſtonden; ende voor on-feker hielden/’t ghene fp voor 
ſulcks oordeelden te weſen. 

Hoe dat het Den menfch. Daer het ſake dat hier aen d'eeuwich⸗ 
ge Sact omt hepdt niet en kleefde / ich en faude haer verlies faa 
ceuwichert. grootelycks niet achten ende beklaghen; maer / a 

eeuwicheydt / eeutwichendt ! wat eene fware ende 
grouwelycke eeuwichepyt ffaet haer te verwachten! 

Pfalror. Weeſt ghenadich a Heere / weeft ghenadich / Want 
den tydt Vant’ ontfermen ende ghenadich te weſen 
gekomen. k 

Wacrom De, Chriftus. Bermhertich ende altijdt ghenadich te 
Ketters niet Wefen ie mijn eyghen: maer als ick vermane / ende 
at komen rot verwecke /Daer en wordt nochtans niemandt ahez 
Kenuffe, vonden opde ſtraten / Die eens ——— — 

oude 
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poude weghen indien fp ſulcks deden / ſiet terſtont 
eene ontalſycke menichte van heylige Keligieuſen / 
ſouden haer op den vechten wech wyſen / dieſgelycks 
veel heylighe Biſchoppen / foo veel als lichten der 
B. Kercke/fouden alte dupfterniffen der dwalingen 
upt haer berftandt berdzijven; want deſe naer het 
sudt ghebruyck hebben Miſſe ghedaen; ghelyck ont 
ahetupghen alte eeuwen / de Vercken qheven’t te 
kennen: de ghiften ende fchencken aen Godt op-gez 
draghen / zjn als ghedenck-teeckenen/ die ons dit 
als met luyder flemmen verclaren: Daer-en-boven 
hae menich mirakel hebbe ick tat allen iden gedaẽ / 
ge ick noch hedenf-Daechs ter ceren van mijne 

>. Moeder doc? Woe Beel Heplighen hebbe ick met 
De felve Vermaert ghemaeckt ? maer ghelyck aen 
mp gheſepdt is/ Dat ick in Den naem Lan den dDup: 
vel der hellen / de duyvels verdreef; alſoo noch heden 
deſe verblinde menſchen ſouden gheerne(waer’t in 
hare macht) de rechte wasrheÿdt Der mirakelen 
berdonckeren / ende de menſchen wys maken / Dat 
hier ineenich bedroch geleghen ware / die nochtans 
voor·waer / ende op recht Loor de gheheele wereldt 
bekendt zón. \ 
Wat mepnen doch deſe Ghherefarmeerde 8 ſal ick Hoe on gode 

toe-laten/ die een on-bebleckt ende onnooſel Tam deiyck fn ſeg⸗ 
ben/dat mijne Hercke'fal geveformeert Warden bar gek U eh 
upt-gheloopen Momnctken / menfchen/ Dieharen geronmeerve 
bupck ende Wwel-luften toe ghedaen zijn £ ende hoe noemen. 
fulten ſyppredicken / die doch ban niemandt gheſon⸗ 
den en zyn? Hier upt komt dat haer · lieder Leeraers 
die deſe dinghen weten / in gheender manieren te 
ontſchuldighen en zijn; Bie mjn voſck Van den rech⸗ 
ten wech af trecken / om de ſelbe te doen dwalen gez 
hek berdaolde ſchapen / ende die alſoo te brenghen 
opde vleeſch· banck / ende tot hare bederveniſſe: ja 
dat fp kamen te ballen tot inden af-grandt der hel⸗ 
len/al waer fp ban de eeuwighe doodt Lerflanden al 
fulten worden. | Plal.48, 

Den menfch.® alder langh· moedichſten / ende ver⸗ 
duldichſten over de boosheydt der menſchen / weeſt 
ten minſten bermhertich aen ſoo beeldupfenden/die 
elyck verloren ſchaepkens ſonder herder verlaten 
oopensaen-fiet/ hoe dat — haren mondt nes Elaiso 

5 ghe⸗ 
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ghedaen heeft / worpt uwe ooghen ophaer lieden / 
og Heere / ende en weeft niet in dachtich onſer ende 
haer-lieder fonden; Want ghp zijt onfen herder / on⸗ 
fen leydts man ende wet-ghever : doet haer eens 
fmaken den vrede / Die ghy mede-depit den ghenen / 
Die u beminnen / ende fp fallen komenomute aen- 
bidden ende uwen Heyſlighen naem te belijden. 

Denbzede _ _ Chriftus. Befen vrede en wordt niet gheſmaeckt / 
—* 7 frené Dan van de ghene / die oodtmoedich van Gerten zyn. 
ende wat oodtmoedicheyt kander ghevonden wor⸗ 
ghwonden. Den onder de ghene / Die met eene groote hooveer⸗ 

Dichepdt mijne Schrifture Derren aozdeelen / Lers 
minderen hier ende daer / dat haer luſt / achterlaten / 
de Beplighe Vaders vervalſchen / oft Wel verwor⸗ 
pen. Is daer meer dan eene waerheydt? En Lindt. 
men gheene tweedracht / daer ſcheydinge ende dep: 
linghe is? foo peel hoofden als daer zyn / foo veel 
verſcheyden opinien vindt ·men onder haer; Want 
een ieghelyck naer ſynen eyghen gheeft wilt ſyne 
dolinghe beveſtigen:ende anders Wort daer gheen 
verſchil gebonden onder deſe ſecten / dan dat deene 
ſeght onfe uytlegghinghe is waerachtich ende op⸗ 
recht; d'andere ſegghen / de onſe is beter: vraeght⸗ 
men haer: Waer dao? beveſtight gn dit? fp ſullen 

| antwoorden daag onfen gheeft: ja maer / dien geeft/ 
Doe ſnoode te meten / Die den eenen / Den anderen teghen ig: 
Sheer ver Ende alſoo moeten defe botte ende an-berftandighe 
Aeteren ig, menſchen belyden / Dat de waerheydt / die maer een 

en is / oft weſen kan / ghedeylt / ende veelderley ghe⸗ 
worden is. Wie en weet niet / datde Schriftüre / 
ende De oudt-Daders/(Dooz de boosheydt der menz 
ſchen) herwaerts ende derwaerts getrock konnen 
worden / ghelyck alg oock de Yuettent Ende hierom 
t en Waer datter rechters ende middelaers gevon⸗ 
den wierden / ſoo en ſouden deſe geen behulp weſen 
der vrede / maer weleen voetſel ende verweckſel van 
vyandtſchapen; ende om deſe redene / hebbe ick de 

zTim.3. Kerche gheſtelt alg middelgerſſe / eene colomue ende 
ſteunſel der waerheydt: ſoo dat / die haer niet en 

Matthe is ſoude willen hooren / ſoude gherekent Worden voor 
atth· 18. Hepden ende Publicaen. Web ich met mine Apo⸗ 

ſtelen aldus Be waerheydt beveſtight ? Ack hebbe 
ghelyck fp doen terechte ghefevdt; € en — 

it 
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ick De wercken onder haer ghedaen hadde/ Die nie⸗ 
mant anders ghedaen en heeft; fp en ſouden De fonz 
Benniet hebben. Defe wercken te doen en heb’ ick „… , 5 
Hoor mp niet alleen bewaert / maer hebbe defelve 
aen mine Difcipelen oock upt goeder herten mede- 
ghedeplt/ ſoo dat ick oock belooft hebbe Dat ſy · lie⸗ 
den meerdere ſaken doen ſouden (Daar mine krach: 
ten)dan ick ghedaen hebhezende heb dit aldus ghe⸗ 
ſchickt / datter tot allen tyden mirakelen ende hey⸗ 
lighen / foo veel alg daer ſterren zijn/ blincken ſou⸗ 
pen in het firmament Ban mijne Kercke. 

_ Den menfeh. Bit hebb? ick oock dickwyls bemerct/ Merckt bat 
te Weten/ datter nopt eenighe af-gheweken en zijn novt 1emanbt 
vande Catholycken om hun tot een beter leven te erg 
begheven / maer omdat fp fouden gheraken tot de snai 
benhepdtdes vieefchs / de welche aen ghepredickt joof/ om hem 
wordt / van uwe bijander a Heere / ende Van de vh⸗ tot een beter 
auden uüwes Heplighen Cruus. Hoe dickwyiyls ist leben te be, 
gheſchiedt / Dat de aider wyſie onder haet-lieden/ PW 
ghewenſcht hebben té leden op De Wife ende ma⸗ 
nitre der Wetteren / maer tefterven op de maniere 
der Catholycken / ende Dat eplaes te vergheefs. 
Och verblinde menſchen / Hoe langhe fult hu zyn 
fwaer van herten Waer toe bemint gip vydeihept / PLal4. 
ende foecht de laghenen 4 

GH-EBED FE. 

G Helooft ende ghedanckt moet ghy vveſen, o Heere, die or} 4 
avve bermherticheydt van my niet ghekeert en hebt, ich 

en ſal in der eeuvvicheydt , in der eeupvicheydren fal ickmy 

niet af-keeren van uvvegheboden, maer fal al-tijdt ghehoor- 
faem vveſen aen uvve Kercke, op dat ick niet gherekent en ioe menin’ 
vvorde,voor eenen heyden ende publicaen. Ick, fal blijven staen goeoove te 
op deoude paden, die bevvandeldt hebben ghevveest van de oude ged * 
Vaders ende door hare ghetuygheniffen beveſtight. Verlicht my de Baders 
ghy die daer zijt het vvaerachtich licht, ende verſtercht my op rn Br 
dat ick tot gheender tijden en ontflapeindedoodt‚op dat mijnen ypidem. 

_vjandt niet en ſegghe, ich hebbe d over-handt over hein ghe- 
kreghen. O hoocheydt der rijckdonmen, van de vvijsheydt ende 
vvetentheydt Godts „hoe onbegrijpelijk zijn ſint — Rom.u; 
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hoe ongrondeerlijck fijne vveghen ! VVie is daer ghevonden, die 
uvven finne door-kent heeft , o Heere, oft vvie heeft uvven 
vacdf-man ghevveeft? Siet daer gaen alle ooghen-blicken , on- 
tallijcke men{chen verloren; ende de helle heeft haren mondt 
open ghedaen (onder mate; ende daer en vvordt by na niemandt 

Dat ſy op Zhevonden, die op d'eeupvicheydt denckt; met vrat eene neer- 
d eeuwicheyt — „ ofoetenIesv , ſouden de menſchen de vvaerheyt on- 
Bochten / ſy fouden bart der-foecken,vraer het fake datſe hier op letteden, met vvat eene 
tat De waer⸗ piericheyt, fouden fy haer begeven tot de H.Catholijcke Kercke, 
heydt ghe⸗ 
vakan, 

Pals. 

Heb. u. 

die met foo veel Hmannen verciert is ghevveeft „met foo veel 
mirakelen door-luchtich, door foo veel hondert jaren beveftight 

met het bloedt van foo veel heylighe Martelaren befeghelt? 
Het is voor-pvaer on-gheloovelyck, dat deſe alle-ghelijck ghe- 
doolt hebben; ende onder haer, foo veel vvife ende gheleerde 
mannen, tot dat eenen uyt-gheloopen Moninck, bet vijſſte Eu- 
angeli, oft om beter te ſegghen fijne raſernie heeft beghinnente 
verkondighen. VViefoude konnen ghelooven , (ten vvare dát 
yvy het felve ſaghen, )datter foo veel menfchen af-ghevveken 
zijnde „vande oprechte vvaerheydt , foo gheruftelijchleven‚in 
defe fotte leeringhe. Sy en vveteneylaes niet, dat haer d'ewvvic- 
beyde nakende is ! Hier door ghebeurt het, dat fy naer de rechte 
ende oude vveghen niet en vragben, nochen letten miet op dit 
leven,ende defen vvech,die eensgepaffeert zijnde niet te hergaen 
en is. Komt , dit bidde ick u „ende aen-merekt de vvercken des 
Heeren , die hy als vvonderbare teechenen gheëtelt heeft op der 
aerden , endeleert, vvaer den vvegb der falicheydt , ende hee 
eeupvich-durendeleven te vinden is, vvant het is on-maghelijck, 
Godt te behaeghen fonder gheloove. Aenfchouvvt de groote me- 
nichte der ghener dieinde vvilderniffe, ende in de Kloofters 
‘door ſtranghicheydt ende fuyverbeydt van leven, alleeninde 
Catholijcke Kercke uyt gefchenen hebben,de chooren der maegh- 
den door reynicheydt blinckende , de Martelaren door on-ver= 
pvinnelijckepatientie uyt-Stekende.V V atdanckfegghinghefal 
schu bevvijfen,o Verloffer mijnder fiele,die int midden pandefe - 
duyſterniſſen foo veel lichten hebt laten over my fchijnen hs 

k at 
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dat ick foude moghen fien, vvaer henen ende al-vvaer ick foude 
moeten veyfen, om my te houden aen de colomne van de Heylige 
Catholijcke Kercke, in de vvelcke het vvaerachtich Gheloof de aug ſerm. 
fondaers gheneeft, de on-vvetende verlicht, de fiechen meeftert, vo. de verb. 
de Gheloovighe onder-prijff, die berouwende leedt-pvefen heb- Apoft. 
ben her-maeckt,derechtveerdighe vierigher maeckt , de Mar- 
telaren kroont,de maeghdenbevvaert, aen de ghchoude perſoo- 
wen reynicheydt gheeft, de Gheeftelijckheydt reformeert,de Prie- 
flers vvijdt, ons den Hemel ghereedt maeckt , endeten laetſton 
onsmede-deylt de eeuvvighe erveniffe in het ghefelfchap vande 
Enghelen Godts.Och oft dit over-dochten ende bemerchtenende 
uvve gheboden vvilden onder-houden, die foo ellendelijcz ver- 
leydt pvorden doorde raſernijen der af-vallighen:metter vvacr- 
heydt,ende vpel bebt ghy(oeeutvighe vvijsheydt )ghefeyt, Die loan. 7. 
denvvillevan mijnen Hemelfchen Vader fal vvillen doen fal * 

‚ moghen kennen vvat het is van mijne leeringhe, oftfe uyt Godt 
in oft dat ick uyt 1my-felven fpreke.Sy fouden voor-vvaer lichte- 
lijck uyt de Synagoge der Goddeloofen gheraken, vvaer’tfaze 
dat fy hare fonden , endeboos leven vvilden verlaten, ghelijck, 
Abraham verlaten heeft het vier der Chaldeen „ende Moyſes door 
het gheloove het landt van Egypten, met hare duyfternijfen,ende 
datft vvilden komen tot u,o herder der fiel, toru,ofoetenlesv. … 
Dieghedurichlijckuvve handen uyt-rcyckt tot het ongheloovich Wai 65, 

__ volck, vvelck ppadelt in eenen vvech dieniet goet en is, na fijne 
ghedachten,totn, diedaer zijt d' eeuwvighe V vijsheydt „die 
buytenpredickt endeop de ſtraten geeft uvve emme, feggende: 
Hoelangh ſult ghy kleyne de kindtsheydt beminnen? ende hoe Prov. i. 
Langh fallen de dv vafe hun ſelven fchadelijcke dinghen beghee- 
von, endede on- vvijfe de vvetentheydt haten ? verlicht o ſocten 
Iesv hare fielen „ende oock de mijne, verftercht my, ende vere 
Seerdert mijn Gheloof , ghy, die allemenfchen zijt verlich- 
tende. Spreydt uyt, o mijnen Verloffer „de ſtraclen van uvve 

‚_goedrheydt „ende vveeſt ghenadich;, vveeft ghedachtich uvver 
ontfermbertichedë,ende uvesdierbaren bloets, vvaer medeghy 
ensgekocht hebr.Leydt ons,o praerachtigen Herder,in de ien 

E En en 
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den van het Hemelfch paradijs , verloft ons van de eeupvighe 
doodt, o onsleven, ende onfe eeuvvighe toe=vlucht. 

MEDITATIE 

Van de Gave des Gheloofs. 

_De voor-flellinghe der plaerfe zy als oft ghy waertineene 
groote Wilderniffe / in De welche berfchepden we⸗ 
ghen zyn / fonder lepdtg-man/ oft (te Weten) waer 
benen fp lepden. 
„Het Ghebed:. Bidt omlicht ban He fonne der vecht? 
Beerdichepdt / op Dat gip mocht weten/ wat wez 
ghen ghy moet Wandelen. 

Et 1. point, Cen eerſten / over · ſiet als van eenen 
hooghen berch Ben gheheelen aert-badem/ende 

verwondertu over De macht / wyshept ende goet: 
arie creaturẽ heydt Godts; ende ghelooft vaſtelyck (ghemercht 
vernondigen datter niet Van fp-felben weſen kan) dat hp den 
ons caat Schepper ende oor· ſpronck is van Dien. Een twee⸗ 
ont. denoverdenckt Dat alle Schepfels ghemaeckt zijn 
Sap. bp ghewichte / ghetal ende mate/ende Ban hem / als 

aur eenen Boumeeſter oft Konſtenaer tot een ſe⸗ 
ker eynde gheſtiert worden / ende overſulcks hem 

Plaus. verkondighen als haren oorſpronck: Want ſoo den 
Pꝛopheet ſegt: de hemelen vertellen de glorie vaN 

anne creaturẽ Godt, Ec.ende Yee u / ſoo ghy ſwyght. Cen derden 
Bebben hun oveerdẽckt dat den menſchdð edelſte is van alle crea⸗ 
epnde. turen / eñ dat ghy ueynde ende volmaecktheyt hebt: 

geroepen zynde waerachtelijck / eñ niet ſpots· wijs 
tat de eeuwighe vreuchdt / leven ende eere ; ENDE 
ter dier oorſake / datter middelen bereydt zyn / onder 
welcke ’t eerfte ende alBer-noodichfte is het Catho⸗ 
Bek gheloove / als een licht in de Dupfterniffen/ende 
gene arcke in’t midden deg overvloedts / in de welc⸗ 
ke alleen ghevonden wordt ſalichepdt / heplichepdt 
ende onnooſelheydt des levens: alle de andere / die 

— hter bupten zyn Iden ſchip brakinge vant ghelooſ⸗ 
mmaec een eft gaen jammerlijtk met groote menichten te grõ⸗ 
Sloof, de/doaozketterije ende arah-liftichept des duypels. 

Daerom fiet Wat ghpkieff, ende laet u voor· ſeker⸗ 
Ick voor·ſtaen dat ghy den eeuwigen beant niet en 
{ult antkkomen bupten defe arcke: Want de Kercke 

Ephel4 ig een/het Gheloofeen/ het Doop(el EN 
eſir 
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efin van eenen Poe if upt· verkoren / eenen A⸗ 

zaham ig Dader gheſtelt gheweeſt van de gheloo⸗ 
vighen. Cen vierden over denckt hoe noodtſake⸗ 
Ick het geloof is eñ hoe ſoꝛghvuldelyck Bat het van 
de ongeleovighen gefocht moet worden / denckt dat 
ghp daer ontallycke fiet af-ijcken / ende bat ghy 
mede ftaet op het upterfte boordt om te vallen / t en 
Waer Den Heere aen uwe fiele onder ſtant dede met 
fyne ahenadige handen: waer af ghy hem fchuldich 
Iyt upt gantfcher herten te bedancken. Cen vyfden 
over-Benckt/dat den Heere Chriſtus neder-gedaelt 
is upt Den Bemel/om aen onge eitendighe (Die daer 
faten in de (chaduwe des doodts/) deſe arcke ende 
dit licht des gheloofs tetaonen. Dat des Ronincks 
Sone(ſegghe ick) is ghekomen / op dat hp de fchaepz 
kens / die Daer doolden langhs deſe Wilde boſcha⸗ 
ghie ſoude ſoecken / ende niet alleen de ſelve ſoude 
tepden naden rechten wech / maer oock op ſhne ep: 
ghene fclhouders (oude weder brenghen: ’t welck 
bp doet ſoo dickwyls / als hp iemandt mede-dertt 

Woe groote 
gabe het ghe⸗ 
loof is. 

het licht deë gheloofs / ende ghelhek eenen tweeden & 
Noe ontfanghtſe in V'arcke der H. Kercke. Ten fez enge —— 
ſten overdenckt dat het over · ſulcks toe ſtaet aen de car or recht 
Goddelycke voorſichticheyt gheenſins toe te laten Mt bedzer 
dat den menſch / die Godt waerachtelyck ende in 
goeder trouwen ſoeckt Ct en zy Dat hp ſelfs ille) 
ban der dupvelen ende Ketteren valſche op-flellinz 
ghe bedroghen worde: ende Daer om weeft voorſe⸗ 
kert/ gheſyck hp tot allen tyden ghekofen heeft pt 
be heplighen ſommighe Propheten ende Apoſtelen / 
alſoo niet en ſal toe-laten dat ketterhe / haere 
boosbepdt met gheveynſde manierlyckheydt deg 
tevens alſoo bedechen: oft fp en konnen altydts oo⸗ 
ghenfchönelijck ban Den in-frenden bevanden wor⸗ 

Dem; als het oack plach te ghebeuren / foo Wanneer 
den baofen bijandt Me ghedaente berandert in 
eenen Enghel des lichte Daag ſchynende mirakelen/ 
‚Die Godt onder den raem Lan op-rechte/niet en laet 
1 
Ĳ 

| 
| 

ghefchieden. 
Het z‚point. Ober-dencht dat defe gave alſoo om 

niet ghegheven is / dat ſy in gheender maniecen met 
reenighe neerſticheydt oft toedoen der menſchen bez 
Komen kan waden; niemant en kant ghelaof verz 

Dienen, 

ghen kort. 

Doe bat nie: 
mant het gee 
loof vecdient 
kan/ nochtae 
voorren iege⸗ 
hjc bercyt i 
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diené/nietmeer(fgo Auguſtinus ſpreeckt) als cenen 
on· geſchaefden block verdient dat der beelt ſuyder 
van hem make een ſtaende beelt. Dus bedãckt den 
Heere) Die Daer Van De duyſterniſſen in u hert heeft 
doen blincken dat fchoon ende wonderlijck ſicht. 
Ten tweeden overdenckt Dat defe gave wel omniet 
ghegheven is in ſulcker voeghen nochtans / datse 
voor een ieghelyck bereydt zp. Want Godts ille 
is / dat alle menſchen ſalich worden / ende komen 
tot kenniſſe der waerheydt: ende hp verlicht alle 
menſchen komende in deſe werelt; alſoo dat/waer’t 
bp aldien (na Het ghevoelen van Goddelycke LTee⸗ 
raers)datter iemandt in de wilderniſſe leefde naer 
het uy t· wyſen bande Wet der naturen / Bodt hem 
ontwijffelgek foude fenden oft eenen Engel(gelijck 
hp gedaẽ heeft aen de H. Chriſtiana) oft eenen Apaz 
ſtoliſchẽ man/ Die hem in't geloove ſoude onder-pijz 
fen: alleen is’ t ban noode/dat hp met ſtil ghemoedt 
de venſter fijnder fiele opene aen’tlicht der waer⸗ 
hepdt. Cen derden over-Denckt hoe groot defe ga⸗ 
be zy / want (ſoo de waerheyt getuyght:) dit is het 
reuwich leven / dat fp u keimen alleen waerachti⸗ 
ghen Godt / ende dien gp hebt ghefanden Fes va 
CurtstrvMm: Mant Door het gheloove kent-men 
„Godt ende alte Heplighen / ende ater fchepfelen bez 
ghinſel ende epnde. Het gheloof is°t grondt werck 
van alle goede Wercken ; Want ſonder het gheloof 
iet on moghelyck Gode te behaghen: ende weder 
am ſoo wie niet en ghelooft/fal verdoemt Worden; 
ja dat meer is / die miet et ghelooft / die is van nuaf 
veroordeelt / ende daerom ſeght den H. Petrus / door 
Cheriſtum Geeft ans Godt koſtelycke beloften ghe⸗ 
gheven / op Dat Vop hier Door mogen deelachtich 

heelachtich Wworden vande Eoddelycke nature. ier npt fog 
kan be belof? 
te Cheiſti. 

leert / hoegroote eene wel daedt ende gratie het is 
gheroepente zijn tot het gheloove / ende dat ghy onz 
der ſoo veel hondert duyſenden / die als verweſen 
waren tot eene ſchꝛoomelycke ende wreede deodt / 
alleen ſonder uwe verdienſten / ende enckelyck daag 
des rechters liefde Wardt verloſt; ende hier ⸗ebo⸗ 
ven nach gheroepen tat het rijck der Hemelen. Ten 
vierden over Jeght hee groote ghenaede van den 
Meere gheſchiedt is aen Loth / hem treckende Et 
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ret van Sodoma: hee groote aen Noe / hem 
ebe ydende van Den ghemepnen Water-bloedts;hoe 

groote aen Abraham / hem roepende upt Dz der 
Thaldeeuſchen / endeuptdefe wel daden leert ken⸗ 
nende grootheydt van het wel daedt uwes roeps 
tot het gheloof. we | 

Het. point. Over-Denckt met hoedanighe ſorgh⸗ org et 
Buldichepdt’t gheloof bewaert moet worden / alf0D are moer; 
Bat ghy beel liever vromelyck behoorde te ſterven / 
daneen ſtrop breedt daer afte wycken:hierom ſeght “2-6 
den Apoſtel: waer t dat Wp/oft oock eenen Enghel 
apt Bei hemel anders peedichte/ Die zp Verbannen 
pan Gode. Len tweeden aenſchouwt He ontallycke 
imenichte ber Martelaren / die allegader veel liever 
hebben ghehaet haer teven / als haer gheloof te verz 
leſen. Ten derden dencht met hoe grooten yver en⸗ 
Be neerftichepdt het ſelve door ſoo Beel Apoſtoliſche 

mannen / daor menichte Han peryckelen / ende ver⸗ 
ſcheyden ſoorten Bau dooden verbreydt is. Ten 
vierden / de reden van deſe ſekerheydt ende volſtan⸗ 
Diciepdt is / am dat Godt ſelve / die de waerheyt is/ 
de leeringe des gheloofs heeft gheopenbaert:want 
wp doch ghelooven om dat het Bodt ghefept heeft. r.Thela!.s. 
Gip-lieden hebt ontfanghen (ſpreeckt Pauͤlus)het 
Wooꝛdt des ghehsors/ met als t Woordt der mene … 
ſchen / maer ſoo het waerachtelyck is, °t Woordt 
Sodts. Och hoe groote eene gratieig’t Godt te 
hebben tot ſynen meefter/ende Doop fijn belendt in te 
gaen den wech der eeuwichepdt! Cen vyyfden / hier Daer upt het 
upt komt het / dat de Catholijcke religie noch fails Fom dar de 
Teven noch veranderen kan / noch oock bedorven — 
worden dð alder· henlichſte ieeringhe Der nerche: on 

ende bemerckt wel / hoe dat nu ſoo veel hondert ja⸗ Bezazven vur 
ren al-tijdt’tfelge gheloof / altydt de ſelve leeringe worden. 

der H. Kercke blyft ſtaen / daer nochtans ſoo mez 
nich vuldighe ſeckten der ketteryen zyn / ende tot 
allen tijden geweeſt hebben. Ten ſeſten / overdenckt 
Hoe groot de heylicheydt is deſer Rercke: hoe dat 
deſe upt-ghefchenen heeft in foo Heel maeghden enz 
‚De JPartelaers : wat eene onthoudinghe Ber ſpyſe 
ind Eremyten / wat zene Berduldichepdt in lyden / 
Wat eene menichte Der mirakelen bevonden Waz: Dik 

Ben. Want et dach al mogbeljek ig aen den ge Marci p. 
oo⸗ 
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loovenden / alfoo Dat oock na menfcheljcke voor⸗ 
fienichepdt/ een ieghelyck ſchuldich is dit gheloof 
taen⸗ veerden. Cen ſevenſten / deſe gave en wordt 
op gheene andere mantere beter bewaert / dan met 
goede wercken / ende daexom en ghebeurt het niet 
ſichtelyck / dat iemandt af vallich worde ban t ge⸗ 
loove / Die hem met Chriſto vereenight in Godt- 
vruchticheydt ende goede manieren ; maer boven 
al / foa teert wat het exempel ban Cornelius / hoe 
gewichtich hier toe zijn/’t ghebedt ende dalmoeſſe 
naer het ghetupghen des Eughels / die hem fepde/ 

Het ghebedt nme ghebeden ende almaeften zjn in gedenckeniſſe 
cnde alnaeß op·gheklommen Lear Godts aen-ficht/ ende nu 
fen verſterckẽ 
ons nt het 
gheloof. 

fepudt mannen in Joppen / ende Doet hem halen ee⸗ 
nen Simon / Die toe ghenaemt Wardt Petrus / als 
oft hy ſeyde / dat hy om ſhyne ghebeden ende almoef⸗ 
fen gheraepeu Wat upt het Joodſchap / tot het 
Ghelsof Chꝛiſti Jeſu. 

Een Ghebedt voor de Catholijcken, op dat ſy in het 
Gheloof vol-ftandich blijven mochten; ende 

voor de dwalende, op dat fy daer toe 
moghen komen. 

O Mijnen Godt‚o onéyndelijcke goedtheydt,en hebt ghy niet 
hemel ende aerde ghefchapen voor my? maer vvat # al 

dit?als ick verloren vvas, foo hebt ghy my met veel moeyten gee 
kocht ende verloft, ende u-felven gheghepen voor my. Ick kome 
dan met groot betroouvven tot u, ende bidde u, door u dierbaer 
bloede, vvijft my den vvech, door den vvelcken ich vvandelen 

ont is ven Mach; op dat ick kosze tot het eynde, dat ghy my voor-ghestelt 
menſch als t hebt, tot het leven,het vvelck ghy voor my bereydt ende foo dier 
emtbe boor· 
gfjeftclt, ghekocht hebt: vvant aen-ghefien ghy niet te vergheefs ghe- 

maeckt en hebt, maer ieder dinck ordineert foerelajck ende ſterc- 
helijck tot fp eyndesende alom my;ja nademaelghy om mijnen 
e vville van den hemel ter aerden ghekomen zijt , uyt eene ons 
uyt-fprekelcke liefde, op dat ghy my als een verloren ſchaep- 
ken us uvve vveyde oude moghen leyden: ja noch duyfent-mael 
bereydtfoudt zijn omte flerven, indien uvve over-vloedighe 
ander-rechtinghe ende verloßinghe niet ghenoech en vvacr. 

Ben 
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Ben ick hieromme niet meer als ſeker, dat indien ickmaer 
en vville, ghy my ten eynde toe gheleyden ſult in den rechten Den menſch 
pyech? ende dar ghy, o Sonne der vecht-veerdicheydt my ver- — af 
lichten ſult, indien ick mijn herte voor u niet en ſiuyte, dat ghy bat bu tot bat 
my avve vreghen leeren file „indien ick niet en ffoppede ooren Sr, B 

‚minder fiele:vvant ghy zijt eene on-eyndelijcke goetheydt, ende 
Shy vvilt dat niemandt verloren zac, maer dat allemenfchen 
tot de kenniffe der vvaerheydt komen. Hoek an ick dan tvvij- 
felen oſt ghy zijt bereydt om my te ffieren, is't dat ick u oprech- 
telsjch bidde, —* ick op het vierichſte doe? O eeuvvighe 
pvaêrheydt, ghy en kont my door loghen-tale niet bedrieghen! 
© opperfte goedrheydt, ghy en kont my tot guaetheydt niet ver- 
leyden! O ceuvvighe VVysbeydt, ghy en kont oft ghy en vvilt 
my niet in eenighe dovalinghe brenghen, flellende voor my di- 
verfche ende donckere vveghen ghy die daer zijt't vvaerachtich _ 
Dich in deduyBlerheydt „die verlicht allemenfchen komende in han — 
defe vhereldt, op dat een ieder kennelijck vvorde, vvelcken vvech ghetic om 
goedt ie, ende pvandele in dien. VVant vvie en han niet merc- ken p — 
ken de bedrieghelijchheden van de oude ende nieuvve Ketters, komen, 
maer-de-mael fy al te famen bekennen het eenich fondament 
te vvefen haerder leeringhe , dat (y ende alle menfchen vafte- 
lick moeten ghelooven aen de Catholijcke Kercke, dat def? 
aen haer de vvare Schrifture over-ghelevert heeft : maer dat- 
menin d wyt-legghingbe van die, niet de Catholijcke Kercke, De valſcheyt 
maer hun gheloowen moet; ende dat alleen, om datſe hare uyt- ber Verver, 
legghinghe de beste noemen? Soo kleeden haer met de Schrifru- 
ve defe grijpende vvolven in fchaeps-kleederen: alfvo Satan ver- 
andert bem-felven in eenen Enghel des lichts. Iek voor-vvaer, 
ende een-ieder , die eenighe pvijsheydt heeft , (al in dit, ende in 
alle andere faken, ooch die veel Rleynder zijn, liever ghelooven 
gende Heylighe Kercke, nacv-de-mael alle Ketters ooch leeren, 
dat-men aen defe moet ghelooven in't over-leveren der Schrif- 
ture, * vyelck een fondament is van allegbefchillen, die tuſ· De treckena 
fehenons ende de Ketters zijn. Inder vvaerbeydt den ouderdom van ve Ware 
beveflight defe Kegeke: de mira‘ elen verflerchen baer : de hey- — 

Ca licheydt 
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licheydt der gheeftelijcken recommandeert haer : maer deſe an- 
dere maeckt de nieuvvicheydt ſuſpect; ende detvvee-dracht.die 
onder haer is, ende de vrijicheydt des levens „is ghenoechfzem om 
haer te vveder-legghen. En hebt ghy niet gheſeydt, o alder-foet= 
[len les v, dat depoorten der hellen gheene macht teghen uvve 
Kercke bebben ſullen: dat ghy by haer blijven fult tot hee eynde 

«des vvereldes : Hier-om en han gheene ketterije, diede macht der 
hellen ü,defe Kercke vernielen:ghelijck ghy,die niet en hebt kon= 
nen verlaten Ick gheloove u veel lever o eeuvvighe VV aerheyts 
als eenighe verloopene dyvafen, die de hooveerdije, ijdelheydt, en- 
de deon-kuyfcheydt ghebrocht hebben tot kerterwe „als toteene 
toe-vlucht van allen quaden: maer boven alde hooverdije:vvant 
Hſtellen bun-felven als Rechters van alle H.Oudt-Vaders,en= 
de van alle rijden, ende foo vallen fy inden af-grondt vanalle 
dolinghenende cllenden. O goeden Is v, hoe konnen dit uvve 

——— Diftipelen zijn,die ſaccht⸗moedich ende oodt⸗moedith van here 
Ice ahevedt tenzijt? Mijne fiele heeft u aen-ghehanghen ; laet doch uvver 
ht — hi vechter handt biddeick,my ontfanghen, op dat ick niemermeer 
op tefraare it dvvalinghe ghebrocht vvorde, ende indien ic s onverdachtes 

lijckin eenighe dvvalinghe quame, her-stelt doch mijne gan- 
ghen ten rechte; prant ghy vvect o Heere, dat ic: buyten u uiet 
enfoeche. Ende hoe vvelick eenen armen fondaer ben, foo is't 
wy nschtans van hertenleedt, dat ick u vertoornt hebbe : mijn 
berte is beereedto Heere, mijn herte ús bereedt,indien het noodich 

is my-felven t° ontflaen van alle officien, cere, rijckdom, ende 
oock mijn leven te laten „naer-demael hier ghehandelt vvordt 
van eene eeuwvighe doodt, ende van een eeuvvich leven, ende 
van uvve liefde, mijn herte isbereedt om u te valghen, op dat- 
ick uvve vvet mach vol-brenghen 3 ende ick vveet dat ghy door 
avve on-eyndelycke goedrheydt, den verloren fone , dietot u 
komt niet verftooten en fult‚dat ghy niet haten en fult, de gene, 
die u bemtnnen:dat ghy de arbeydede ende overladene niet vere 
pvorpen en fultsvvant gy zijt eenen oprechten Vader der armé, 
Hierom en verfmaet my dan niet, maer helpt my o mijn licht;op 
datick niet en ontflape in de doot, Ende — ghy door uvve 

* * 

Matth. 28. 
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on-eyndelijcke bermherticheydt ghervilt hebt, dat ick het vvare 
licht vanuvve Catholijcke Kercke fienfoude , verbreydt uvve 
liefde in mijn-berte, op dat ick feker zy, dat noch doodt, noch 
Engbelen, noch Archenghelen, noch Princelijckheden , noch 
krachten, noch teghen-vpoordighe , noch aen-flaende frecken, 
nech hoocheydt, noch diepte, noch eenighe andere creature, my 

fel konnen af-fcheyden van de liefde Godts, de vvelcke is in u 
Curisre lesvs vvant ghy zijt mijnleven, endevaor u te 
flervên is mijne vvinste, alsick mijnedoodt voor de uvve fal 
ghegheven hebben „als ick het teghen-voordich leven mijne eere, 
glorie, rijchdem, met u rijck vermanghelt fal hebben , en fal ich, 
niet gheluckich vvefen ? Maer bovenal ; indien ich u bemindt 
fal hebben ende nouvvelijck een droppelken van liefde voor den 
af-grondt van deuvve vveder-ghegheven:pvant hier toe alleen 
foo fuchre ick. dat ick uvves mach zijn,dat ick u mach genieten 
om up ve liefde: op dat ick inu, die eeuvich zijt, eeuvvich mach 
deven, ende met u een mach zijn inder eeuvvicheydt, Amen. 

Pracktijcke om het Gheloof te oeffenen, ende tot 
EN her felvere komen. 

sf yWemerekt De wercken ban den Ehziften menfch 
op het geloof, als op eenen qrondt-fteen ſteunen / 

ſoo is t dat wy ghedurichtick gheleghentheyt hebben / 
om het ſelve te oeffenen : maer principalijck in ber ghe⸗ 

brupck Der Bepligher Sacramenten. Bet ſelve wordt 
gock lebendich ghemaeckt/foa wanneer iemandt fp fels 
ben onder - braeght/ oft hp ghelooft / oft his foo ſÿne 
Wereken bel brenght, als een Die waerachtichlijck ghe⸗ 
ooft Want Bet lebende geloof brenght bas: beuchten de 
werckẽ boozt: In fuleker voegen oock / door het aen-fien 
aller creaturen kan het geloof eit liefde tot deit Dchepper 
Der felber/in ons berweckt worden; want foo Hugo a S. 
Viâ. ghetuyght; alle ghefchapene dinghen rorpen tot 
ens/ontfangbt/geeft weder / vliet / ontfanght Wel-Daet/ 
geeft weder uwe ſchult / vliet de ſtraffe. Ende wp en heb⸗ 

ben niet min in tegen-fpoedige als in booz-fpoedighe ſa⸗ 

| 

Ken occafte om het geloof te ceffertert/aen geften dat ws 
in tegen · ſpoedt / even als in boor· ſpoet fijne Soddelijcke 
ende Baderljcke handt oock kunnen bemercken / ende, 
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ve hope der eeuwigher vergheldinge in ats berwecken, 
Inſghelÿcks ſoo dick wijls alffer ban Hetters oft ban 
Loofe menſchẽ Woet bermelt/fon mage Wp Bodt dances 
ken baat De gabe Hes gheloafs/ ende foo danighe werc⸗ 
ken doen / die hunner valſcher leeringhen contrvarie zijn. 
2. Betis noodtſakelck / dat den menſch am tot het 

oprecht gheloof te komen / fine toe-blucht neme tot 
Bodt / ende bidde dat hp berlicht mach worden. 

3. Alle affectien haet ende nidt af-leaghe / op dat hp 
met eert ortpartijdich herte ban defe ſake / mach oordee⸗ 
len befonderlijck moet men af-leggen d'affectien tat tijs 
—— goederen / de welcke veel menſchen ghebonden 
oudt, 
4. Leſe de Oudt Vaders, maer niet de gene die He 

ketters/ naer het quaedt ercmpel van d'oude ketteren/ 
hedenſ daechs bedorben hebben. 

5. Bandele net eert geleert man / niet mer mepninge 
van diſputeren / maer ant te komen tat kenniſſe van de 
opzechte waerheydt. 

Waas al⸗ 6. Tot dien eynde aelmoeſſen ghebe / ende hem oodt⸗ 
moeſſen ende Moaedelijck dickils begheve tot het ghebedt / ende den 
Shebeden Heere ſal ſeynden / aft fijnen Enghel / oft ſal dwinghen 
OPE PAY eenen nieuwen Petruste komert/dat is te ſeggen / eenen 
——— Apofſtolijcken man/oft Wel ſal geben eenen Philippus/ 

kontat. ghelijck hp gedaen Heeft acn den Gheſneden Famer— 
Prov.8, linck. Want den genen die waeckt acn De Deuren Dee 

Wijshendt/ ende Wacht aen de ſtülen ban hare deuren / 
Bie iS gheluckich / ende Gp fal her leben vinden / ende fal 
falichepdt fcheppen ban den Heere, 

Koe datmer 7. Bhu meer boog al beneerſtighen / vat ghu het herte 
meer Door Ban den gheuen / Die gn gheerne op den vechten wech 
wel daden ſoudt brenghen / wint met ecnighe wel daden; want hier 
— it bermach meer de liefde tot fijnen eben naeſten Dan 
bekeeriatje Langhe redenen ende diſputatien: ende aldus leſen wu 
ban men bekeert te weſen dert vermaerdẽ Eremijt Paphnutius. 
wen· naeſten 8. Eenighe Bodt beuchtige boeckskens / aen De gene 
heforaben die in dwalinghe leben ter handt ſtellen / hare kinderen 
ROEL, behulpſaem weſen oock tÿdelick / de ſelbe onder-Wijfer 

tit het Catholijck gheloove / dit is cene ſonderlinghe bes 
hendichepdt bart de liefde. 

9. Is t ſake / dat ghy arbepdt iemandtte bekeeren / die 
Att tot fijne jaren ghekomen is / ſoo moet gijp beſorgen / 

naer 
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waer Hert raedt ban P. Petrus Faber / cert bart be thien 
eerſte mede geſellẽ ban den DB, Ignatius ende van anfe 
Docietept/dat den fel ber hem af trecke ban het ſondich 
leben / want dit gemepnelijck de menſchen weder-haut/ 
dat fp haer tot het recht gheloove nieten begheben. 

ro,Ner-gefient dat het artgeloof beeerfte ſonde nieten Sy moeten 
is baneen menſch Bie ongheloobich wordt / maer Har onver - efen 
bp doot andere fauten / ende Boog kleyn achten ban de De Peen 
geboden ende koſtunmen derd. Kercken / allenghskens vise van oe 
tot onghe loof komt / foo is het feer grofijtelijck (om fn- 5, Danes 
felbeit ende oock andere /in het gheloobe te bewaren) vic fp moeten 
bat men de gheboden ende koftupmen bart He h. Werche —— 
altüjdt met neerſtichendt voor · ſtae / beſcherme / ende Idde 
onderdanich zp / als oock De over-Ieberinghe van De U, Z.Acrcue. 
Baderen / ende de gheboden der Sberhepdt: voordts fijn 
leben niet ſlappelück naer de maniere banden gemepnen 
man / maer bierichlijck / naer het exempel Der heplighen 
Godts / ſchicken. 

15. Bet is nut / dat Hest genen Die twüfelachtich is / in 
bet ghene dat het gheloof aen-gaet/ vaſteljck gheloove⸗ 
datter veel ketterjen zijn; jae Dat meer is / qhelijck den 1C0x. Ik. 
Zpoſtel ſpreeckt dat het noodtſakelijck is / datter kette⸗ 
then ghevonden worden / op dat de ghene / die gheproeft 
zyn / kenbaer worden. Ten anderen Dat De ketteren bant à… ge fid. 
Be B. Kercke / ende ban de h. Baders berworpẽ zijn, Ter adPet 
derden / ober legghen/dat de waerhepdt maer eert en is/ 
ge welcke/op datfeeen-ieghelĳck foude moghen bekent 
worden / heeft Bodt ſjnen fone gefonden : berreis’t dart 
ban daer / dat Ip de ſelve foude Willen berborgen/ont De 
menſchen in dalingen te laten vallen / ober ſulcks moet 
be voor hem nemen de ſelve met alle neerſtichepdt te 
foecken. Maer dit meet gheſchieden met eene groote 
oodtmoedichent / act gheſien dat de hoobeerdichepdt 
Bert oorſpronck ban alle ketterijen is:wanut eenen ketter 
Allede Concilien / Oudt Baders / Leeraers / Heplighen / 
ende onſe boor Baders oordeelt ende verworpt / op Dat 
bp alleen ſchjne verſtandt te ghebruycken / ende en kan 
nochtans geerte andere redene ban ſine leeringe voort⸗ 
brenghen / dan dat hp alleen bover alle andere / den ope 
Eechten ſin ban de h. Schrifture ghebonden heeft. 
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Pracktijcke om te diſputeren. 

Te tfake dat ghy het difputeren met de ketters niet en 
kont ontgaen/foa moet ghp beoz-al braghen / (op bat 

De — niet te vergheefs ent ghefciede) wie dat Dent. 
fchepd-mran oft den oozdeeler fal wefen. Is t fake dat u 
boor antwoorde gegeben wordt / De Schrifture vraecht 
Welck de Schrifture is / en ban waer ons die ghegheven 
fal worden 7 hp fal ontwijfelijck andtwoorden / ban de 
LKercke: vraeght / waerom datde ketters de felbe Dart 
beranderen ende fchende:waeromt Dat fp de Catholijcke 
Kercke fonder eenige twijfel gelooben wanneer fp fest/ 
Waerachtich dit is Dchzifturesende berfmade nochtans 
hare upt legghinghe als oft fp Daer in faude dolensende 
in dien wy / om Defe waerhepdt te doorgronden / De 
Dchrifture alleen ntaeten ghebrupcken/Waer fullen wy 
geſchreven vinden / dat de boecken / die wy de Schzrifture 
noemen / ſchrifture zjn? Waer vpt men noodtſakelijck 
moet laten bolgen / Bat veel treffeljcke hoofdt puncten 
des gheloofs / gelooft moeten worden / al isſt dat de ſelbe 
Miet gheſchreven en zijn / ende Dat men hier in tot de h. 
Kercke als tot de columne eñ het ſteunſel der waerhepdt 

Auguft. de fúne roe-blucht moet nem? Waer af ben B. Auguſtinus 
fide ad Per. ſeer wel fepdt. Ick en ſoude booz· waer de ſchrifture niet 
Aug. cont. ghelaoben/’t ent waer; dat mp Haer tac De vermoghent⸗ 
epift Ma- Kepbt ende authaozitept ban de B. Kercke / beweeghde. 
niches. Is't ſake / dat hr alſdan hem begeben wilt tot de Werce 

ke/foo moet nten de Kercke foecken ende onder-kenne, 
door frkere merck⸗teeckenẽ / te weten / door De eenicheyt 

van leere/ door heylichendt / ouderdom / ende ober leve⸗ 

ringhe der Apoſtelen / want het ig eene unt· ſinnige ſake / 
ende een bedroch / Petitio principij, ghenaemt / dat men 
De Kercke moet te rade gaen / om te verſtaen den fin bant 
be Schrifture / ende als mẽ braecht welcke dat de Kercke 
is / boorandtwoorde krüght / Dat het Die is De welcken 
den waerachtighen fin / ende upt legghiughe heeft ban 
be ſchrifture Ende alg men voordts vraeght welcke dat 
befe dan is/ons gheene andere gethoont en wordt / dant, 
haer lieder Uercke; ende als ghy haer praemt / Wie dat 
bit aldus leert / Gullen u andtwoorden / haren gheeft; 
maer / te weten / dert gheeft ban dwalinghe / ende op- 
gbeblafenbepdr. Als goe wilt Wegen, Waer Pi ke 

ckt/ 
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blckt / dat fp deſen gheeſt hebben / en ſult anders 
gheen antwoorde krighen / dan / dat het aldus is. Ter 
laetſten / om in kort al te begrÿpen / foo ent (ult ghy ans 
ders gheen fondament ende ffeunfel ban het gheloove 
hebben / dart de vafernije ban eenighe Goele herfenen, 
Een andere maniere ont met de ketters te diſputeren / 
ſult ghy binden boden &. P Beronius. 

Schiet-ghebedekens door de vvelche dꝰaffectie van deſe 
beradinghe door den dach foude moghen 

onder-houden vvorden. 
Aettot hem ende woort verlichtende foo en fullen uwe Pfal. 35. 

aenfichten niet befchaemt worden. 
Komt tot my alle die arbeydet ende belaft zijt, ende ick fal u Marth. 11. 

vermaken. 
Soo wie dorft heeft, die kome tot my ende drincke. Ioan. 7. 
Oft ick ben? licht der wereldtr, den wech,ende’t leven. loan.8, 
IsSt dat ghy heden fijne ftemme hoort, (oo en wilt uwe her- Pſalm. 94. 

ten niet verherden. 
Hoort fone,ende ontfanght den raedt des verftandts,endeen poi 4, 

verworpt mijnen raedt niet. Onderloeckt de wijfheydr, 
ende fy fal u gheopenbaert worden , ende als ghyſe ver- 
kreghen hebt foo en verlaet haer nier. 

Staet op de weghen, ende befiet ende vracght naer de oude yerem. 6 “4 
weghen,welck den goeden wech is,ende wandelt in dien. 

Vraghet uwen Vader,ende hy ſal't verkondighen, uwe ou- Deut, 32. « 
ders, ende fy fullen’tufegghen, Ae 

En gaet nietover de oudepalen, die uwe Vaders gheftelt prov. za. 
hebben. 

Sier toe dat u niemandten verleyde ; want daer fullen veel a, 
valfche Propheten opftaen. Matth.24: 

Her III, CAPrrrer. 

Beraede van den tweeden middel, oft om eenen 
ftaet deslevenste verkiefen ,om tot ons 

eynde te gheraken. Na dat men 
bet Gijeleaf 

Aer Dat Wp tot de kenniffe van't waerachtich ban Gort 
+ Ngbeloof ghekomen zijn / foo refteert daer noch ontfanghen 
gené anderen middel nootfakelijck tat De falictenr, Heeft) wact- 
et verkieſen / te weten / baneene ſtaet van leven venen — 
Want aen gheſien / dat Sodt den menſchen verz ban eva, 
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ſcheyden verweckinghen ghegheven heeft / die aack- 
van jonghs af beginnen upt te ſchynen / ende 
eenen ieghelycken ſchicken tat eene ſekere maniere 
banleben/geljckerwijs eenen voorſichtigen vader 
des hupſgheſins ſyne kinders plach te doen; ende 
ghemerckt Wp niet geſchapen et zyn / om ong leven 
in ledicheydt te berflijten, maer om t° arbepden;faa 
meeten Wp rypelijck ende in tÖES hier af met ong- 
felgen beraden: ſoo heeft den Heere Adam / naer dat 
bp gheſchapen was / gheſtelt mhet paradijs / om dat 
hyet ſelve bauwen ende bewaren ſoude. Want het is 
voorſeker datter on-tallijcke menſchen hierom al⸗ 

on faute bi teen qualyck leven / ende oock eeuwelycken qualyck 
bef tuefinge varen / am dies wille / Dat fp haer niet en begheven 
gaender veel OL Dien ſtaet des levens / daer ſy van Bodt almach⸗ 
eeuwichtijck tich toe geroepen worden / oft wel alſulcken verkie. 
berloren. 

Pſal.62. 

ſen / Daer fp meer door hare quade luſten / dan door 
eenich verſtandich beraet / toe gheport ende ghedre⸗ 
Der vorden. Maer ig tſaecke dat iemandt nu tot 
genen ſtaet des levens ghekomenis / deſen moet ſy⸗ 
felbendaa2 Dit beraedt Daer in verſtercken / ende 
niet gheduerichlyck Gem van alie Kanten laten 
her-Waerts ende der-waerts drijven; maer hem u 
deu felben volmaecken. Want heten is gheene 
kleyne bekoringhe / eens anders leven grootelycks 

te verheffen / ende hef fijne te beklaghen; ende alz 
fag nimmermeer gheruſt te weſen. Want daer 
gheenen ſtaet / oft maniere van leven ghevon⸗ 
den en wordt / in De welcke De vol maeckthepydt / 
Die in de liefde ghegrondt is / niet en han bekomen 
worden. Ende al hee Wel Dat iemandt in fijne eerſte 
verkieſinghe ghefailleert heeft/in Dien defe niet en 
Kan verandert worden / ſoo moet hp fp felven in 
Dien verſtercken / ende een toe-Llucht nemen tot Ben 
Pader der bermherticheydt / op dat de laetſte dwa⸗ 
linghe niet ergher en worde / dau de eerſte. 

Defiele. Siet / a Meere Daag uwe onmetelycke 
dere bed qhp mp gefchapen;maer ick wete / 
a at het my nutter ware / nief gheboren te zyn / Deur 

níet te weten den Wecl daor Ben welcken ick als ee⸗ 
neu Pelgrim(int Pwaefttandt onbewandelt / ende 
ſonder water/gheftelt sjnde)mach gheraken tot w/ 
Die mjn eynde ende alte mijn gheluck tid 4 

at 
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achtich licht/ die alle menfchen verlicht! owech / 
waerheydt / ende leven / alwaer noet ick regſen am loan, r. 
totute komen/die mijnen herder zitt Teydt mp/a 3. Reg-ze 

_ Heere/ Want ick blindt ben / ende cen kleyn kindt / 
miet wetende mijnen upt-ganck/oftin-ganck ; daer f 
Dn Heel-der-lep weghen / ende Veel manieren Lan ks 
evensis’t ſake dat ick defen verkieſe / die mp gaedt 
fchijnt/ Die fal mp mogheljck rot cen quaedt epnde 
brenghen: ist Bat ich eenen anderen kieſe / ick vzeez is. 
fe’t felve. Want daer ig eenen wech / die Ben menſch 
ſchont vecht te zn /ende fijnupterfte leydt ter doot. 
Wien ig den wech des menſches henbaert Wie kan 
deſen door kennen? Ende alle onfe voorſtenicheden 
zyn onſeker; maer alg u / de weghen des menſches 
enoegen / ſoo ſult gho fine vijanden oock tot Lzede Prov. 16. 
ekeeren, Hier om bid ickuoodtmoedelyck / eere 

doo? het bümenſte umer ontfermherticheden / dat 
She mp wilt thoonen den wech / dien ick moet bez 
Wandelen in defe woeſte wilderniſſe. Want dep din⸗ 

zyn mp ſwaer / ſeght uwen Wyſen man / ende Prov. 39. 
et vierde en keu ickmet allen niet ; den wech des 

arendts inden hemel/ Hen mech eener lange op den 
ſteen / eens (chips wech in het midden Der zee/ ende 
eens mans wech in fijne jonckheydt. # 

Chriftus. Bpu is. gheteeckeut het licht van mjn 
aenficht. Siet dan wel toe/dat ghy niemant anders PAL 4- 
teradeen gaet danmy / Die d'eeuwighe wysheydt 
ende altijdt ghereedt ben: over leght wel / eer ghy 
tet beghint: Siet dat ghypuniet en verhaeſt / Kieſt 
eenen ftaet Ban leven ter gheleghender tydt / ende 
tet am dat u Wordt ghepzefenteert / by exempel 
eene hups vprouwe te trouwen / oft eenighe peebenz 
de / eere / ſekere medegheſellen oft ghemack; Want m 
voor· ſeker daer en ig niet/ Daer-men ſoo neerſtich⸗ enge 
ick op moet letten, als op het verkiefen van eenen geen inbe 
aet/ aen den Welchen dick wyls uwe eeuwighe veriucft) (ane 
ded oft wel uwe eeuwighe bederveniſſe ig der haeſten. 
anghende. 
De ſiele. De ver ſcheydenheyt der ſtaten treckt mp 

nu herwaerts/ nu derwaerts / foo Hat ick niet en 
weet / maer ick mp keeren / oft wat ick verkieſen 
fal. Berlicht my / ghy / die daer zt het waerachtich 
licht / ende leydt mp op den vechten wech / den et, —J 

an 

Prov. 20e 
Sap.9. 

hal 
* 
5 
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van uwe gheboden/ Want mijne begeerte is die te 
guder-houden. 4 

Chriftus. Aen·gheſten ghy mijnen raedt wilt vol⸗ 
ghen / ſoo wacht u/ tot dat ghp u met mp beraden 
hebt Van uwe ſinnen te berbinden aen eenen ſeke⸗ 
ren ftaet / maer houdt u veerdich om u tot alfuicken 
te begeven / die aider-mecft tat uwer fiele falichept 
na mijn aen-Wijfen Dienen ſal: want ghelyckerwys 
Den ſiecken / ſyne gefonthept veenemael ſtelt in hanz 
den van eenen hervaren Medechn / ende nieuwers 

„he moet anders Voor beſorght en ig / dan tot eene oprechte 
— tr, Gefontbeptte gheraken / oock ghereedt weſende / dat 
fen om d n DE medecynmeeſter brade ende kerve / ist ſake / dat 
(ozakeBonrg hy ſulcks goet vint / om ſyn leben te behouden; des 
te volghen. gelytken moet ghy oock doen / om °t eeuwich leven 

te behouden. Boorts ghelck eenen reyſenden man/ 
Dien ben wech on bekent is / eñ eet dat hp vol pe⸗ 
ryckelen is / foeckt eenen leydtſman ende laet hen 

/ Yepden:doet ghy oock alfso/ende kõt volght mpna. 
De fiele. Ge oft ick wiſte a foeten Jeſu/ al waer 

dat ick moet gaen? 8 
a Chriftus. Bidt mp hier daghelycks om / ende ſeght 

Actors. _ met den h Paulus. Heere wat belieft u dat ick doc? 
_ Defiele. Wat belteft u Dat ick doe / a mynen Godt / 
Wat week belieft u / Dat ick kieſe Wat ampt oft ofz 
ficte dat ick bediene? myn herte is gereet /o Heere, 

Dal min Gerte is ghereedt/ aen-fiet mp/ ende weeft 
FELIO7e müi)ns ghenadich. 

Den Eaghel. En houdt niet op van te roepentot den 
Heere / waeckt / s morghens vroegh tot hem/ap dat 
pu ghebenedÿde / ende u ſeynde ſynen Engel / die u 
ende/ ghelyckt ghebeurt is / den kinderen ban Te 

Teb rael/ Cobiag ende Jacob. Ende ftelt u gheloof te 
SDS werck / Want na’tfelve falu ghefchieden . Fe dat 

ghy uwen bienaer/ oft ſone gheeft te Kennen / Wat 
uwe beliefte ie: hee Beel te meer fal uwen Deere 
ende Godt Hit doen / die altydt ghereedt ſtaet / ende 
klopt / voor de deure uwes herten / omu goeden raet 
te gheven / omu te leyden / jac ſelve / om u op ſyne 
ſchouders te dꝛaghen / Waer het noodich. 

ond Chriftus. Stelt u voor eoghen het eynde / waer toe 
wen fal-mey Dat ick u gefchapen heb/ende overleght / oft u deſen / 
cuer- leggen oft Dien ſtaet / tot het ſelve eynde dna 
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konnen brenghen: want dit moet gp vooz · ſeker 't me) vaar 
weten dat eenen ieghelhcken een-Der-lep manie: Wu tee abe 
re ban teven niet beguaem en is: Waer om ſoude —— il 
ick anders foo beel-Der-lep manteren ban leven mz or, —— 
gheſtelt hebben / dan om dat ick begeerde / dat myne ons tor vat 
ſchepſels door verſcheyden weghen / tot mp ſouden eme tepor, 
konien / eude am dat ick eenen-teghelijek wilde roe⸗ 
en ende trecken / doo? alfulcke middelen / die ick 
ende een-ieder beguaem te weſen: Dus neemt u 

eynde eerft fanderlingk voor oogen / ende Kieft daer 
na middelen / Die u tot het ſelve (ouden mogen bren⸗ 
ghen. Want het niet wijſſelijck ghedaen en is / de 
mũiddelen te kieſen voor het eynde; den wech eermen 
weet / waer men Wilrepfen;de medecijnen gebruvyc⸗ 
ken / voor datmen Weet met war ſieckte men beva⸗ 
ghen is.Ende wie ſalder doch ſoo dwaes / ende on⸗ 
bedacht ghevonden worden / die om in de ſtadt te 
komen / ſal kieſen eenen wech Die moepelck / ſorge⸗ 
lijck ende vol xoovers ende moordenaers is / als hj 
tenen anderen kan vinden / die ſekerder is? 

Den menfch. Piemant o Heere / maer men vindter / 
Die den eenen oft den anderen kieſen / gelijck fp ſeg⸗ 
ghen /amdat ſy lieden gheenen anderen en kannen 
Berkiefen/oft wel gheenen anderen en Weten. 

Chriftus. Ende op Wat mantere laten ſy haer voor⸗ 
ftaen / den felven Die fp verkoſen hebben / te door⸗ 
repſenis tniet door mijne hulpe ende gratie? Ende 
wat iffer betamelijcher / Dat ick mine hulpe ende 
bp · ſtandt gheve / den ghenen Die mijnen wille aft 
goede infpraken berfmaedt/oft die de ſelve volght? 
Ick ben machtich de ſelve mildelijck te gheven in 
alle manieren van leven / ende Doe het ſelve om dies 
wille / dat fp mp ghehoor gheven. Dus moet ghy 
boor al gade flaen/Wat ick van u verſoecke / in Wat 
maniere ende ampt/dat gpu ieden fult verſlijten / 
ende macht u wel/algu dit kenelijck fal weſen / het 
ſelve te verſunmen: wãt ick bern uwen Heere / wwen 
Dader / ick hen den Veoninck Der Koninghen / ende 

‚ Weerederbhepz-krachten/ wie heeft mp weder · ſtaẽ / 
ende vrede ahehede . Dug gaetu-felnen te rade / 
| gRefbeldeken odt-veuchtighe ende wyſe mannen? 
| ü hier in goeden raedt honnen gheven: Hoch en 
| Bandelt met Ben goddeloofen niet van ui pad 

Es | s 

| 
| 
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Beel.;7. ſaken / nach met den onrechtveerdighen van vecht 

veerdicheydt / met den blinden vandecoleuren / met 
de wereldtſehe menſchen Lan hemelſche dinghen; 
maer gaet te rade den wyſen ende Godtpruchtigen 
Alt jdt ghelyck boven gheſendt is / voorr oegen heb⸗ 
bende u eynde / ende oft ghy ten op-fichte Dit alleen/ 
ende van uwer ſiele falichepdt Deen raedt gen 
Beerdt. Want ig t ſake / Dat gpu hier door alleen 
ghevoelt beweeght te wordeñ / (aen gheſien datter 

“Corrs, niemandt machtich enis / ghelyck monen Apoſtel 
ghetunght / te ſegghen Beere Jeſu / dan Hoor den 
H. Gheeſt) ſos mooght ghy u in alles geruſt houdẽ. 

Den menſch. Gek ſie Welyo Heere Jeſu / het ghene 
dat Beter iszmaer / epplaes! de betooberinghe der Hz 

Sap.4. dele klappinghen verdonckert goede dinghen / ende 
de ongheſtadichepdt Der quaedt uſticheydt ver⸗ 
keert denſin ſonder argheydt. 

Den tweeden Chriſtus. Maeckt ublodt van alle gertſche affectie, 
mibdelom treckt aen de beghterte/ die ghy in Dure des doots 
tot ſyn omde hebbẽ fult/alf-van ſult ghy aſſe dingen infien ſonder 
ie — beroerte van eenige paſſie/ ende ſult Bekennen / Dat 
fre dinghen het ydele Dingen zijn / die unun Vaft houdẽ / ende doen 
aaite haus breeſen. En ſoudt ghy alf-Dan niet begheeren het 
gien ſekerſte leven ende den beguaemſten wech gebolght _ 

te hebbe? Want inmijn ſtrangh aopdeel/ie°t Dat gin — 
uwe raven Wel over leght / ghy (ult opentlyckd pz 
delheydt des wereldts befchuldighen. Als nu wast 
ghy weder-hauden door ueyghen ghemack / ryck⸗ 
dommen eude eere / ghelyck met ceren vaſt houden⸗ 
den lijm; alf-Dau faudt ghy wel Willen het ſekerſte / 
in foo aroote on ſekerheydt verkoſen te hebben, 

De BRE ADel-aen/wat heben nwne heplighen ghedarndip 
gaucdept veg zyn in De wilderniſſen ghegaen / op dat fn dit Wert 
herten wan⸗ Dan hare falichept ernſtelyck fouden beherten / ende 
Beten) dele om te hoorzen / in Wat voegen / dat ich aen haer herte 
Jactat — ſoude ſpꝛeken. Want daer ſtaet gheſchreven: Ick 
bes weete Al em an De wilderniſſe leyden / ende fat tot fijn 
Oicaz,  Herte ſpreken. 4 8 

Dertreckt udan iet umagkhelijck; ende en Tact u 
Ven tijdt Lao? uſelven niet outbreken / voor nwe fiee 
le ſeggh ickzende beſchaemt u/ dat ghy ſos dicwyls 
ſoo veeltydts met ſaken van gheender Weerde on 
nuttelck over brẽght / ende dat het ulaſtich ie —4 
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te Ballen/Wanneer ghy ſomwylen eenighe gheheele 
vagen ſoudt moeten befteden ter bate van uwe ſiele / 
waer toe Het u al ghegheven is / iydt / ſtudien / ryck⸗ 

dommen ende andere bekommeringhen. Ist ſake 
dat ghn dit doet / foo ſult ghy na-der-handt volher⸗ 
dich ende gheruſt weſen in den roep / daer ghy u toe 
fultbegheven;dacr-en-tegen andere menſchen / die 
ſoo niet en doen / altijdt eens anders leven verhef⸗ 
fen endepryſen / ende Veel teghenhepdts in haer- 
felben verdraghen / ende woch veel meer vreeſen. 
MWant ghelycker wys dat den ghenen / Die M den 
beghimie des wechs beghint te dolen / al tydt bez 
vꝛeeſt is / dat / hae gp verder voordts gaet / meer 
ende meer dwalen ſal; alſoo deſe menſchen hebben 
eenen ech verkoſen / ſonder mp / Die nochtans 
baren tepdtf-mau behoorde te weſen: ende hier am 
ist dat fp al tydt vreeſen / ende niet ſonder vedene 
beſchroomnt zijn vaag De perhckelẽ / die haer in eenen 
gubekenden ende flibberachtigen wech ontmoeten. 
Want dit leven is eenen wech. Ende het miſhaeght 
mp grootelycks / dat ick dD' eeuwighe Wijfhepdt 
zynde / altydt ghereedt ende den Enghel ban groo⸗ 
ten raet ben / dat niemandt mp na den rechten wech 
en vraeght / ende Dat de ghene / Die mijne dienaers 
sjnntet eens en vraghen / wat mijne beliefte is:hier 
om is t / dat / die niet vooꝛſienen konnen ’t gene dat 
toe komende is / vallen op ſulcks / Bat haer alder⸗ 
meeſt behaeght; al is't dat ick / die alle dinghen tat Sar-- 
den epnde tae fterchelijcken agen drhve / ende ſoete⸗ 
Beken schicke, altydts ghereedt beu / am haer den 
rechten/ den ghebaenden/ ende Den on-bevleckten 
wech / Die ter ſalicheydt lepdt/te Wijfen. Och oft ſy 
maer alleen Dit en bedochtẽ / wat ick haer-lieden ben 
radende / die haertegen woordich ben/ntet min dan 
oft fp my met hare lichamelycke ooghen konden 
aemchouwen ende aen-Gaazen / Wat ick tot haer 
Birr: Want ick hebbe met den menfch in het : 

eplich Sacramẽt willen weſen tat Bet epnde deg Mattk. vls, 
wereldts toe / op dat de gheloovighen aldaer raedt 
ende ruſte des herten ſoũden Binden, Aengeſten dan 
bat ich haerlieden dat ghedaen hebbe / ende nochon⸗ 
tallijcfte weldaden daghelycks bewijſe; waer tos 
Berfimaden ſpmijnen raet: Dal ick mijne hant upt- 

reycken / 
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reycken / ende en ſalder niemant gevonden worden - 

Prov. die daer eens naer ſal ſien? De welluftichept treckt 
tot deſen oft dienſtaet / d'eere / oft eer giericheydt / 
ende vrydom / locken eenen ieghelhcken: Maer zyn 
Dit middelen om tot het goedt epndete gheraken? 
ziju dit raden voor menſchen / Die daar reden / ende 
mief door De ſinnelijckheydt moeten gheleydt ende 
ghedreven worden? 

GH EB EE 
Palms. En menfch. Ick belijde,als heden vaor u,o mijnen Godts 
Dit is eat ende mijnen Koninck. Ick heb gbefvvoren , ende voor my 
ierse ghenomen t” onder houden de oordeelen van uvve rechtveer= 
te volgen ben dicheydt : den vvech die ghy my fult toonenfal ich ingaens, hoe 
ht de ſvvaer dat dienoock foude moghen vveſen, vvant ghy kondt 

“endefult my helpen, died’opperste kracht en macht zijt ; hoe 
vervvorpen datf is, vvant ghy vvijs zijt ; hoe moyelijck datſe 
is, vvant ghy goedt zijt. Niemandtenkanu volghen ‚o Heere 

Gant.x. IES voten zy dat ghy hem tot u ereckt;trecht my dan,o Heere: 
niemandt en hander komen, danden gheenen,dre fin cruysop 
hem neemt;leaht my alfulcken op als"t upver Godlijcker maje= 

_Matth.16. fleytbelicft.VVant ghy zijt den Heere, ende voy dedienaren;ghy — 
zt den Vader „vvy uvve kinderen; ghyden Koninck; vvy de 
onder-faten; ghy zit de vvijsbeydr ende het licht; voy in alles 
verblint;ghy zijt ten laetſten den herder ende vvy defchaepkens. 

loan. io. Doet Heere,dat ich mach aen-hoorenupve stemme , ende dat 
ickde felpe benne, om die naer te volghen;vvant die defe nieten — 
hoort „en is vanuvvefchaepkens niet „noch van uvve uyt-ver- 
karen, ghelijckich betroupve dat ick ben , ende dat ghy my niet 
en fult verlaten, dieghereedt ben om ute volghen, maer ſult 
my leydenals eenen goeden herder ‚opdat ich mach gheraken 

Ibid. tot de vvaerachtighe vveydensende dat ick mach leven inu,en= | 
de over-vloedelijch leven die daer zijt mijn leven, ende allemijn — 
goedt. — 

Pracktijcke in verkieſen van eenen ſekeren ſtaet. 

—— D. Serſteis / hem bertrecht/is’t fake Bat het mogelije 
ben Berries is/oft ten minften alle bekommeringen senen tiĳdt 

lang 

loan. 6. 
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angh aen d'eene ſüde ſtellẽ / ende fijne fiele fupberen door ken int ſtilte 
bet Sacrament der biechte; want in eene quaet Willige boor Get ver⸗ 
ftele ent fal gheene wijshepdt komen, Bemerckt hter-ern- kieſen. 
boven / dat Get baar al nootſakelick is / fp ſelven geheel 
aber te gheben aen Godt / waer door gheſchiedt dat eest 
menſch ghereedt is te volghen den wech die hem ghe⸗ 
weſen fat wordẽ moch en begeert niet dat de Goddelijcke 
wishepdt haer voeghe naer fijne dwaeshendt / oft dat 
den Soddelijcken/hepligen / eñ wel behagelicken wille, 
naer dert ſjnen ghetrocken wozdt, Poorts moet Ip hem Bidden) al: 
fonderlingh begheben tot het ghebedt / tot aelmoefſen / moeſſen ghe⸗ 
ende andere Godtvruchtighe wercken; aengeſien Dat Dit — 
eene alder-grootfte fake is / waer int men anders niet ent wercken aat- 
meet onder ſoecken dan Ben wille Godts alleen/als die nemen tat ved 
alleen weer Wat ponder hp aen ons gegeben heeft / ende ſen eynde⸗ 
noch fal ghelieben te geben. Baer en boben weet Bodt 
Wat maniere ban leben ots beguaem is, Waer toe 
geootelijcks Bieten fullen De teeckenen gm verſchenden 
gheeften t'onder- kenen Daer af Gier Haer gheſproken 
fal wozden. — 
De Wweede / Dickwyls ten h. Sacramente te gaensert etwene / * prackteke 

het ſelbe ontfangen hebbende / aodtmoedelijck / ende met ohes tet 
gent gheheel ober gheven {ns ſelfs eyſchen ende ſeggen: B. Lontunie 
Heere wat belieft u dat ick doe? Want het aen berfchep: gaen. 
Bert gebeurt is/ gelijck den falighen Alopfius Gonzaga, 
dat fp alf-dan De ſftemme des Heeren / ende lijnen Wille 
gheheelick berftaen ende ghekent hebben, 

De derde / Gheerne hoozen preken geeftelijcke ende me nerve gee- 
opzechte mannen in Die ſtuck. Want den Heere placht ſeihcke t° far 
ghemennelijck door een ander / maer alder-meeft doo: men ſpraecke 
Ben Wiecht-bader/ons te kennen te gheben/wat hu ban Houder van 
ons ghedaen wilt bebhen, Mous is gefept gheweeſt gon LA ſaecke. 
Bert Deplighen Apoſtel Paulus/als ho ghefonden Was 
tot Ananiam: Dtaet op/ertde gaet in De ſtadt / ende al- — 
Daer ſal u gheſendt Wozden / Wat ghp ſult moeten 
doen. Det felbe vertelt P. Kibera ghefchiedt te wefen aen 
de falighe Terefa: want De fiele ban eenen heplighen Eccli37. 
man bercondicht famtidts meer waerachtighe dingen / 
dan feben wachters, fittende int Hooghe om te aen: 
fchouwen. DO ®e vierde/ 

De vierde / Ick heb boog alle ghefepdt profütelijck te mebem miet 
fen dat men fp-fclbe bertrecke / alfmen Dit beraedt vertrecken 

D vooz 



so Den LBoeck. Het IIICap. 

kán) falgar baar handen heeft: maer als dit niet gheſchieden en 
aofteg in ſti⸗ kant / alf-Dan fal het nut ende profiftich weſen t'ſabonts 
ſte de na bol⸗ genen tÿdt langi te herknauwen ende Poder legghen de 
ee poincten / die hier naer gheftelt worden ban de maniere 
teh oberloge PAN beradẽ ende mediterE/ende befonder/Wat maniere 
gen bie traan ban leben Dat men inde ure Des doots ſoude Willen berz 
Be 5le kafen hebben. Bier upr en bolght nochtans niet / dat alle 

menfchen eenen oft al dert ſelven wech in ſullen gaen; 
bp ecempel Den ſekerſten / datis / de celigie:maer kant 
beel menſchen daer toe niet bequaem en zÿn / foo en is 
Be religie voor De fommighe den ſekerſten wech niets 
Want cen-iegbeiijek heeft fine gave / ende ſjnen roep. 

«Cor.7 Ende een-ieghelijek moet blijden in den roep Daer In in 

gheroepen is/ naer den raedt bar Dent heplighen Apoftel 
Rams. Paulus. Want / ghelijck Ben ſelven Apoſtelte kennen 

gheeft, ſal eenich maeckſel (eggen tot den ghenen diet 
ghemaecht heeft / Waerõ hebt ghy mp alſoo ghemaeckt? 
Baer zijn in het lichaem berfcherden lidt-maten/ ende 
de lidt maten en hebben alle ’t felbe werck niet; maer 
heteen heeft d'ander ghebzeck : dus moet men hier int - 

Romie. anders niet naer volghen / dan De beſte gaben / te Weten, 
de liefde: Want Godt en is gheenen upt-nemer Her 
perfoonen, : 
De bijfde / Sinen Hh. Engheleeren / ende aert-roeper: 

En ant aen gheſien dat hy ons ghegheben is tot eenen 
Engtet vive leytſman ende wech-ghefel om ans in ons Bader landt 
den dat win⸗ te leyden / gheljck Kaphael ghegheven is gheweeſt aen 
Berent Tobias; ſonder twifelfoois fijne meeſte ſorghe ons fe 
wilt lerden · leyden rot dien wech / ende maniere ban leben/die alder- 

meeſt met den Goddelijcken wille ober een komt;op dat 
he alfoa de ghene die onder fijne beſchermeniſſe gheftelg 
zin / ende De kinderen Godts wederont foude moghen 
brenghen tot haren hemelſchen Bader. 

De ſeſte / ſjn De ſeſte / Booꝛ al is't noodtſakelick / ghelijck boben 
bert ghelyck gheſendt is de bereßdinghe des herten / Waer door dert 
ſtellen / ander menſch vaſteljck voo? hem neemt / t'omhelſen den wilte 
——— die hem van Godt almachtich ghetoont ſal worden. 
Bet, HKoch men meet in gheender manieren / hem gheven toe 

Hit beraden / boog aleerdat onfefiele ghelijck ren weegh ⸗ 
fchale ghelifck ftac/op dat wy het ghewichte ban den 
Goddelicken wille te befchepdelĳcker fouder moghen 
kennen. Maer is't bp al · dien / dat wy defe gelijck ent 

nous 
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Bits niet en binden; foo moeten Wp ons dick - wijls 
geffenen En ban oufen Wilte/tot Dien kant daer 
eden meeften af-keer heeft. | 
Ê De ſebenſte / Ende op dat gl het gherief „ende on: jd 
gherief / om tot het epnde te gheraken te beter foudt ken? andee 
ren / fal't goedt sijn bp ghefchrifte te feiten De redenen leggen vacr 
ende gherieben / Die haer in deſe maniere ban leben —————— 
verthoonen / ende Dre het felve aen · prüſen; ende Daer na ve, — 
de redenen die daer teghen ſtrüden ober legghende / oft aft teghen 
bet gherief ende De bequamicheden / het ongherief / dienen / by 
ende onbequamicheden niet en ober weghen; ende ſult Weſchafte 
de ſwaricheden in't ſchrifte Gheftelt bp u ſelben over- aa teeckenẽ. 
legohen. 

Schiet-ghebedekens, vvaer door den ghenen die hem beraedt, 
fich door den dach kan vervvechen. — 

L Eydt my Heetetot uwen wech; endelaet my wandelen Pal.ss. 
in uwe wacrheydt. 

Den wech van uwerechtveerdich-makinghe leert my , ende Pfal 118. 
ick fal ghe-oeffent worden in uwe wönderlijckheden. 

Heere war vvilt ghy, dat ick doe? AG.s. 
Vyven dienaer benick, gheeft my verftandt dat ick vveren Pfal. 118: 

mach uvve ghetuygheniflen. 
Het herte van den menfch befchickt fijnen Wech ,maerdes Prov. 16: 

Heeren ist fijne ganghen te befchicken. 
en vvech van den Ee is recht in fijne oogen , maer die vvijs Prov.12. 
is, hoort de raden. 

Van den Heere vvorden eens mans ganghen befchickt,vvant Prov, zo. 
* iſſer van den menfchen „die ſijjnen vyech verftaen 
an ? 

Spreeckt Heere, vrant uvven dienaer hoort. Beg3. 
Alle vveghen eens mans duncken hem op-recht ze zijn, maer Prov.ar. 

den Heere vvegher de herten. 
Och oft mijne vveghen ghefekert vvotden, om se onder- Pfal. n& 

houden uvve recht veerdich-makinghe. 
In allen mijn herre hebbeick u ghefocht, en vrilt my niet Ibid. 

verftooten van uvve gheboden. 
Leydt my voordrsin den padt vaa uvve gheboden , vant die Ibid: 

ebbick ghevvilt. 

| 

| 
Daz MEDI- 
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MEDITATIES 

Van den Houwelijcken Staet. 
Dꝰ eerste voor-flellinghe-Dteitu'eeor het aen-fchijn des 

Heeren, ende ſyn Hemelſch hof / berepdt tot alien 
fjnen wille. okt 

De tvveede. Bidt Dat Up hem gheweerdighe ut 
roepen tot ſulcken eenen ſtaet iu den welcken ghy 
bew aïder-acn-ghenaemfte weſen mooght. 
HS rnpoint. Aen merckt ten eerſten/ Dat elcken 

dienaer Godts moet berepdt zijn in aile ſtaten 
hemte Dienen / noch en moet ampt oft ſtaet kieſen / 

Benen fraet dan na ſynen alder-heplichft€ wille: hy bie verſchey⸗ 
des levens / Den leden in fijn lichaem gheſchapen heeft / ende 
or farmer mentghertep ſtaten in fyne Heplighe Kercke in⸗ 
——— ve gheftelt heeft weet beft wat ans pꝛofhtelycker ſou⸗ 
maer Goùrs DE moghen Wefens ende tot fijne meerdere glorie 
tailie bertwee dienende; begheert dit alleen Lan hem / endeleeft te 
fau Breeden met twenroep. Ten tweeden / het houwe⸗ 

ek is Ban Godt in-gleftcit tat Berbrepdingkhe deg 
menſchelycken gheflachts / op dat hier door meer 

Bet eme Zielen Gode inder eeunwicheyt ſsuden Dienen/ ende 
PesDauwes Opdathet ſoude zijn een remedie teghen De on (ups 
tijcks, verheydt; hebt diteynde al-tijdt voor ooghen / ende 

hoe ſchadelijck het zy / om eenich ander epsdelet … 
houwelyck aen tegaen / leert uyt het exempel van 
Zara/ wiens ſeven mannen den booſen gheeſt ver⸗ 
ſmacht heeft / om dat fp Gun (foaden Enghel ghe⸗ 
tuyghde)tot deſen ſtaet begeven hadden / om hunne 
quade luften te ghenieten / ghelyck peerden ende 
muplen. Cenderden / aen-merckt het ghene den 
Wijfen-manfeght: een goedt deet eudelot ig gene 
moede Houwe in het Deel Der ghener / Die Bodt 
Bzeefen : fp fat eenenman ghegheven Worden Hoog 

Woe men ban fue goede Wercken;endeten 1. leert/ hoe neerftich 
Govrsijme Qhpmoetbegheeren van Godt de garture / die hpu 
garture bez fae-gefchicht heeft ende betroutsahelick hp Adam 
ghecrẽ moct. al ſlapende / Evam ghegheven heeft/ foo ſal hy w 

oock / als ghy op hem betrouwt eene geben. Indien 
ahp nu ecn bekomen hebt / denckt op de voorſich⸗ 
tichepdt Godts / die udeſe befchickt heeft ban alle 
geuwichepdt;ende danckt den Heere Daer voor· Cent 
bierden/ aen-merckt hee den Archenghel ———— 

B 
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boo, Tobias eene Gups-brouweghefocht heeft / en⸗ 
De den boofen eeft gebonden heeft : ende bidt 
Bien selven Archenghel ende oock uwen Bewaer⸗ 
der / ende den Bewãerder uwer parture / Die is / oft 
weſen ſal / dat Gp u althdt helpe ende beſtiere / ende 
deſe ſake / daer u ende ü wes parture ſalicheyt meeſt 
aenhanght / ghelieve te beherten. Cen vyfſten / aen⸗ 
merckt hoe Abraham voor ſynen ſone Iſaac eene 
Bupf-veouwe gheſocht heeft / ende volght Iſaac na; 
ende wacht ueen te nemen ſonder raedt oft BELL mer raedt 
dictie uwer Ouderensaenghefien dat ſulcks verepyſt oft nenetwerte 
de eer biedinghe / die ghy hun ſchuldich zyt: waer ver Duderat 
toeu vock vermaent uwe on-Wetenthepdt / blinde less 2 
Tiefbe/ ende klepue erperientie oft ervarenthepdr, FTT DEE 
Cen feften/ aen-merckt dat ſommige menscijenmet 
enen Godtvuchtichepdt / ende Veel bidders het 
ouwelyck aen-flaen / fommighe andere doen het 

felbe door Beel on-qhe-oozlaafde middelen:ende Dat 
deſe doen / even oft fp Den wech Hoor af weghen 
fochten/remedie door wonden / benedictie door maz 
tedictie/ hun eerft gheven den booſen vyandt / om 

‚ Gode in den houwelycken ſtaet te dienen. Doch 
indien ghy nu ſoo ghedaen hebt/ peynſt Wat ghy 
genen anderen raden ſoudt; ende ſupvert uwe ficle/ 
Hernieuwt uwe mepninghe/ ende rantſoent uwe Sodt vruch⸗ 
ſonden daar almoeſſen ende goede wercken: Want tighe soie: 
anders ghelhck on-goddelyck Dit houwelyck bez mii: zat 
gonftig/ foo ghemepnlijck komen daer upt feet Bit ine, vas 
tere ende deoeve vruchten. Ven merckt ten ſeven⸗- pa aarte- 
ſten / mat teeckenen ghy hebt / waer upt ghy flupt/ gaen, 
Dat Godtu tot dẽ houweſycke roept / als zjn ſterck⸗ 
ept ban weghen des lichaems / oft eene naturelijtz 
egenenghelyckheydt Ban weghen der Sielen / oft 

eenich in gheven als ghpter tafelen Godts geweeſt 
hebt / oft naer dat gh Godt ghebedeu hebt / ende 
offert uuwen heere op / dat fynen Geplichften witte 
in u ghefchiede. Indien ghynughehoudt zijt / bes 
danckt den felven / dat defen ín u volbrocht is / ende 
betrout u vaſtelhck / dat hp uwen ffaet / ende werc⸗ 
ken fal ghebenedhen / is’t dat ghy den felven naer 
fine wer beleeft. 
Det 2.point. Aenmerckt tenteerften dat t houwe⸗ 

Ick een groot Sacrament is / ende dat het beteer⸗ 
DD 3 kent 



4 Den L Boeck. Het III. Cap. 
Poe bat het kent De vereeninghe Cheiſti ende ber B. Kercke / 
bouweljck Godts ende der fielen/der goddelijcker nature met 
et DA De menſchelycke / ende beftet neerſtichlyck indien 
MAIS ghy daer toe gheroepen wordt / hoe dat ghy foudt 

moghen Bewaren een on-bevleckt bedde / ende trou: 
We aen we hups-vrauwe ; ghelijck Chriſtus ghe⸗ 

daen heeft aen fijne Hterche. Ten tweeden aen-merct 
dat Dit Sacrament gratie gheeft/indien taenrahez 
namen wordt in Den ſtget Der gratie / op dat fp bep: 
de Be laften des hauwelijcks machten draabhen;ende 
foo veel grooter gratie gheeft Dit Heylich Sacra⸗ 
ment/ hoe de devotie / met de welche men hem daer 
toe berepdt/grooter is. Aenmercktten derden / dat 

aenöt ne het houwelyck Ban Bodt int paravijs in-aheftelt 
ba Goos ij 1S/Ende van Cheriſto ghe-eert/ eerftin De B. Maget 
«Paravjs Maria, ende Joſeph? daer naer in de bzuploft van 
is im ghenett Cana Galilea / met fijneerfte miraktel . Wier om 

‚gewe Ban denckt hoe heplithlijck / ende met Wat eere reynich⸗ 
Eyufio veer hepdt ghy na Geterempel ban onfe Liebe Diouwe 
ooft. OP behooat televen/ op dat Chriſtus Jeſus het water 

der tribulatie Berandere in Wijn ban confolatie. 
Aen merckt ten vierden / Dat daoz ’tfelve Veel bez 
letſelen Der faltclhepdt gheweyprt worden / indien 
men't ſelve aen-gaet ſos tbehoort / ende Daer it 
Wel leeft daer em Banckt den Heere / dat hp hem 
gheweerdight heeft / Door foete middelen onfe 
brooshepdt t’ onder-komer. Aen merckt ten DF 
Dei / dat Be gheheude perſoonen D° eene den andez 
ren/ met feer groote heylighe hefde moeten bemin⸗ 

Color: HOV ſoo den Bpoftel feght: Bhp mannen bemindt 
HOON we huys vrouwen / ghelyck Chriſtus fyne Kercke 

bemindt heeft/ ende heeft fp felben voor haer ghe⸗ 
gheven: ende ſeght noch meer ; de mang moeten 
hunne hbupf-brauWwen beminnen / als hunneepghene- 
lichamen : alfos Bat Hen menfch omhun / Dader 
ende maeder verlaten maet/ende hun aen-hanghen; 

Genefan, ende hoe lſeelhek foude het weſen defen bandt Lan 
foodanighe vergaderinge te fcheuren/ende ghelyck 
honden feghen malckanderen te baſſen / ende met 
woordẽ teſtrydẽ want fuick een teven Hooy on ſpre⸗ 
kelycke bitterheydt / meer eene doodt ende helle / 
dan een leven mach ghenoemt worden. 

Het 3. paint, Aen merckt inſ ghelycks het deld 
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mack ende ou-ghemack des houwelycken ffacts, 
Cen eevften dat her eenen ontbmdelijcken bandt is/ Lair e 
waer doo de ghehoude aen malckanderen ghebon⸗ mack ven 
Den zijn / ende ſy gaen aen eene ſeer nauwe compa: houwelycke⸗ 
gute van allen goedt ende quaet; ende daerom ſtaet * 

el t° aen mercken / met Wien men treedt in deſe 
tompagnie. Cen tweeden/ fp moeten d' eene Den 
anderen ſoecken te believen in het goedt; Want den 
man(foo den Apoftel ſeght)is beſorght Boor He din⸗ 
ghen defer wereldt/Boe hy ſyne hupſ·vrouwe belie⸗ 
Ben ſal / ende inſghelyck de hunſ⸗ vrouwe hoe fn ha⸗ 
ren man behaghen ſal. Boch hun ſtaet toe te ſien / 
dat Gun nief en bederve eene alte groote liefde / ge⸗ 
Wek gheſchiedt 18 in Adam ende € Basin Sampſon 
ende Dalila/ jae de breemde huyſ vrouwen hebben 
Saloinon tot af-goderde ghetrocken. Aen merckt 
ten derBen/ dat gheen ban bepden macht en heeft 
fons eyghens lichaems/ghelyck den Apoſtel ſeght / 
maer fp zijn elck flaven gh eworden Lan deu ande⸗ 
ren/ ghelijck S. Jan Guldemont leert. Ten vier⸗ Hoe ſchade 
Ben bemercht ende dat opet alder neerſtichſte / bat Hee were 
niet alleen de fieckten Des lichaems / maer oock De garrure ghre 
fieckté der ſiele / van eene quade Weder-partije over koten te heb⸗ 
D'ander Komtsende dat alg d' eene boas is / hijßans ven. 

vooꝛſeker den anderen bederftsende overſulcks Bat 
ghy Beel neerftigther letten moet ap de ſchaonheydt 
ber ziele als des lichaems/ ende foa beel te neerftis 
ghermoetmen weſen / om De quade ghebeelten te 
miden/hae Be ſelve als tene ſmettighe faecke lich⸗ 
teïncher ghehaelt worden: ſeght my / ick bidde 
het u / ſoudt ghy met eenen melaedtſchen / oft Die ee⸗ 
nigher ſchandigher doodt plichtich waer / oft die 
onterft waer ban ſyne ouders °t houwelijck aeu⸗ 
Beerdentick en meyne het niet. Inder ſelver manie⸗ 
ren vliedt / ende veel meer Den on deuchdelycken. 
Ce woonẽ / ſeght den Wijſenman / met eenen leeuw 
oft met eenen draeck ig behaghelhcker / Dan met 
tene finoode vrouwe: Bie haer heeft is ghelijck den 
genen / die eenen Scorpioen ghevat heeft: maer 
ban eenen booten man feght den ſelven: dat hy gez 
dijck gené leeuw uptroept ende Berderft fyne Bups- 
Qhenooten. Ten lactften aengheſien dat de gebach⸗ 
ten ber ſtervelycke menſchen — zyn / an onſe 

Dé 00z- 
id 
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voorſichticheden on ſeker, bidt ven Heere oodtmoe⸗ 
dichlyck / Dat hp uwe weghen beſtiere in fijn Wel- 
behaghen/ ende u gratie Berlecue / Die noodelijck 
be Ae Ben ſtaet / tm den welcken hp u gheroepen 

eeft. 5 

GH EB ED 

Om in den Houwelijcken Staet Godt-vruchs * 
telijck te leven. 

O Mijnen Bleere‚o mijnen Godt,door vviens voor-fichtich= 
heydt alle dinghen beſtiert vvorden,ghy hebt my nyt-ver= 

koren om u in het honvvelych te dienen, min herte is bee 
veydt om uvven vville te vol-brenghen, in den vvelcken ick, 
gheerne my over-gheve „om den vvelcken ick, verlate Vader 
ende Moeder, ende fal mijne parture aen-hanghen; maer voor 
al keere ick mijn aen-ficht tot u, ich heffe mijne ooghen tot u, op 
dat ons houvvelijck eerlijck, ende ons bedde on-bepleckt voordes 

Departure vvant het is 1 bekent,dat ick gheene parture begheerten hebbe, 
— noch en begheere, dan om uvven t° vville,ende met uvve vreeſe, 
Bont e/ 4 — ARAG 
begeert woz: Eeken hebbe miin conſent niet ghegheven , defen flact t aen- 
Bee ____peerden om mine vvel-luſte. Helpt ons dan, ende maeckt ons 

beyden een met u, op dat vvy u beminnen ende dienen moghen 
met eene fchoudere; op datvvy vvandelen fonder Rlachte oft 
op-fpraecke. Van mijnen P vveghen, ick ben beveedt te haten 
Vader ende Moeder, partureende hinderen ende al dat ick heb- 

be,liever dan u,oock met eene daghelijchsche fonde te vertoor- 
nen. Ick ben bereydt lieverte Herven, dan dat door mijn exem- 
pelofton-achtfaemheydt de mijne van u foude af-vvicren, die 

De kinders daer zijt ons leven. VVant feker ben ick, dat bij-fonder de 
ne padt kinders ſullen vveftn door mijn toe-doen, oft erfghenaem van 
der uderen de eeurvighe falicheydt, oft plichtich van d' eeuwvighe doodt, 
oe ſalic oft ppant na des VV ijfen-mans ghevoelen, eenen jonghelinck oock, 
erdoemt. * 

als hyout ſal vveſen, en ſal van fijnen vvech niet vvijcken. Helpt 
my dan o Heere, mijne cenighe ſalicheydt, „ende verkeert onſe tri- 
bulatie des vleefchs, in conſolatie des gheeſts, op dat vvyupven 
wac ghebenediden, ende dat ouſe hiys ghenooten oock uvven 

4 nagaem 
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aaem loven maeckt dat fyuvreefen,ende voy al te famend'een 
den anderen beminnen: vvant uvveplaetfe‚o Prince des vredes, 
hin predeghemaeckt „noch in°t midden mijns huys fal vvoonen 
die hoovweerdicheydt bedrijft, foo dat hy niet en pviltuvven ghe- 
boden onder-dansch vvefen,ende by- (inder dat ghebodt,dat ghy 
u ghevveerdight hebt ons foo menich-vverfaen-te-prij ſen, ſeg- 
gende: Dit is mijn ghebodt „dat ghy malckanderen bemindt, ge- 
ljckick ulieden hemindt hebbe. Ontfanght doch bidde ick w 
mijne goede begeerte ,ende verleent my dat ick noch deor vvoor- 
den, noch door vrerchen iemandt van u af-keere; maer ter con- 
trarie, dat ick een-tegelijck in de deucht mach voor-gaen:vvant 
ppie gheene forghe en draeght voor fijne huys-ghenooten, is ar- 
gher dan eenen on-gheloovighen : hoeveel te meer, is°t fake hy 
door vvoorden oft exempelen hun tor de doodt leydt, hun noode, 
oft daer toe brenge, dat fy u fouden verfmaden, ende (o goeder 
tieren Iesv)uvveder aen den cruyce hechten. Ickenbevindz Dee (Hau 
niet vreeder te voefen, dan alfoo aen de fijne te fchencken den WE BES). 
beker deseeuvvighen doodts, alfoo depoorten open te doën aen vers x quart 
den vijandt, alſoo uvve tempelen, de zielen die ghy my bevolen Beno, 
bebt, over te leveren aen den duyvel , om van hem ghefchendt * 
te vvorden,niet vvillen oft derren bun vermanen, vande pe- 
vijckelen daer (yin zijnsmaer forgh-vuldichlijck rijckdommen 

 foecken, ende allen over-daedt oft pracht toe-laten. VPeyrt 
doch, ick bidde u ſulcks van my, ende o mijnen Vader, maeckt EEN 
dat vvy uyt gantfcher herten u beminnen moghen „ende eerft richest. hen 
foeckenu rijck: bedelaers noodt ende rijckdommen en gheeft ons se moeten 
niet, verleent ons alleen onſen noodt-druftonste leven. Doch, ——— 
indient alſoo vvaer, dat u beliefde my dit te vveygheren, ich 
ppeet vvy zijn uvvekinders o Vader der bermherticheydt ende 
Godt alles trooſts, ghy vveet bestvvat ons profijtelijk is, ende 
ghy verbiedt ons benout te zijn, ende gebiedt ons alle onſe forghe 
op wte vyorpen: ende dit doe tck gherustelijch, ende foo my dat 
toe-fhaet te doen, mijne fiele, mijn lichaem, mijn leven, partu- 
re, kinderen het is alu , ende voor u alleen bepvare ick de felve, 

dekleve voor u ende niet vaar my „ u draghe ickop my -felven, 
* — Ds zin alle 
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alle mijne ende mijnder vvercken, op dat fy u — — 
ven ende gloriſiceren van eeuvve tot ecuvve, Amen. 

Pracktijcke oft Reghel voor die in den — 
lijcken ſtaet leeft. 

1. D Je tot deſen ſtaet geroepen is / moet dien tot Godts 
glorie / eñ omt dat ſulcks Godts wille is alleẽ aen⸗ 

veerden / ende dat nae eene generale biethte;naer goede 
bedenckinghe / ende beel ghebeden / ende almoeſſen: (oa 
beeft ben Enghel Tobias gheleert / ja oock ban hemte 
onthouden eenige Dagen / ont alfao des dupbels macht 
t ontgaensende Wat wóder foude het weſen / dat ſulcks 
iemandt na-bolghdesghemevcht ſoo beel in den hauwe⸗ 
lücken ſtaet oock hebben eeuwighe fupberhepdt bez 
waert? Ka dien dart men aldus heeft het houwelÿck in= 
ghegaen / ſoo moet men bent latent booz-flaert t° famen 
aen ghegaen tehebben met fijne parture eert compagnie 
beat allen goedt ende quaedt: ende boor al/Die ghehoudt 

28 is/ dient te beſorghen dat fine geheele familie Gode 
aen· ghenaem 3p: hp fal daer upt ffupten alle on deghe⸗ 
licke; ende fal wachten foo beel Gem maoghelffck is / dat 
Godt ban Je felbe niet bergramten worde. Tüdt ende 
werck fal hp alfao bedenlen / datter niemandt ledich 
en 3D. 

* Bn 2. De fal alle daghen boos bent nemen / int Bert naent 
gevan Godts, bes Heere Jeſu Chriftite doen / al dat hp doet/it waor: 

den ende wercken / ende hy fal beſorghen / dat fp daghe⸗ 
che Miſſe hooren /’s abonts hunne conſciencie onder⸗ 
ſoecken / tert minſten alle maenden eens biechten erts 
de communiceren / ende hp ent fal niemandt, dart op 
ſulcken befproken conditie aen nemen / oft oock bp hem 

Se, fullen houden. 
en huge 3. Dat hn de ſüne / leere op't neerſtichſte te ſchou⸗ 

be eelben Wen buple oft on ghe-oosloofde fchou-fpelen / maer 
— onee: meeſt hem quijt make alle on ſupbere boecken ende 

Barc boekte beelden; ende beſorghe in Hie plactfe Godt vruchtighe 
boecken ende beelden/ op datde felbe boog een iegelijck 
bp de handt ende ooghen zĳn; ende indien * faa te paffe 
guame/ mert ſoude Wat in ’t ghemeyn moghen lefen op 

Boe men op eene ghefette ende beguame ure / foo den B, Elzearius | 
zheſettet wee Dede; wiens leben ende bau andere —— —* 
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houde perſoonen fal hp leſen ende de fire voor houden / wat goedts 
om naet te volghen. l leſen ſal. 

4. Den manis des brouwer hoofdt / noch 't ent betaẽt 
stiet bat de vrꝛouwe heerfchappije hebbe ober harẽ mart; 
he ſal nochtãs gedachtich zijn dat hp haer moet houdẽ / 
als eene mede-gefellinne: ende Daer om fal haer alg eert 
krancher baerkert (foo den Apoftel ſeght) eeren. hy moet 
gack ſjns hurs-beouwe kranckheydt berdraghen ende 
onder-rechten; (Want foo den Apoſtel leert) indien DE 
brouwen ict Willen leeren / Dat fp het t° hups hunne 
„mannen braghen. 

5. Voor alist te blieden alle ſtrjdinghe / kjbagie eff Hoe ſy maes 
quaet vermoenẽ; ende de broutwe ntoet haer mijden ban tẽtweedracht 
te Beel ſprekens / ende ban moet-willichepdt; want doop ſchouwen. 
duſdanighe dinghen / wordt het houwelijck een on⸗ ver⸗ 
draghelck jock, Be ghehoude maeten hun beſte doen / 
om malſckanderen te ghelieben in’t goet; ende allen goet 
moet onder hun ghemeyn zint / ende om gheen dinck 
ter wereldt / en ſalmen aen nemen eenighe verbreem⸗ 
dighe ban ſjne partuere / oft ban hare brienden oft 
maeghen. 

6. Dur habit oft kleedinghe zy matich / naer Den fin Maticheydt 
bes Apoftels / De vrouwẽ (feght hp) fullen met eert tas Ut kleederen. 
melijck habit / met fchaemte ende faberhepdt haer bere 
tieren / het welck oock plaetfe heeft it de marts;maer De 
Brouwer bolger licht haers gelhck doos ſotternije / ende 
zün quellijck om meerder cieract des lichacmts:’t welck 
oock felbe meer cieraets ontfanghen foude/ bart He 
heusheydt ende deuchdt der zielen, 

7. Wis den Beere eene baucht berleertt heeft/ die ſal⸗ Poe ſy — 
ment foo haeſt alst gheboren is / ende daer na / foo het ap-off * 
gerft kan geſchieden / Gode met groote affectie op-offe: ſuuen. 
ren in den tempel des heeren / jae oock daghelijcks / op 

dat hp daer ban ſchicke ende ordonnere / t ghene zy tot 
fijne meerdere glorie; ten zu dat Godt de brucht met eene 

on.rxype doot beliebe te halen / oft tot eenen Geligieufen 
ſtaet te roepen. Dr is Gode ende ben menfche on dauc⸗ 
‚ baer/foo wie de gaven Godts alſos ontfanght / dat hu 
‚ %ghebzupck ber felver / den ghever wenghere eenen oo⸗ 
… Ben-bliëk ban dít leben / daer hp Be ſelbe inder eeuwich⸗ 
| hendt weder om berkrijghen fal; maer de kinderen moet 
mien neerſtelijck onder wÿſen / serftonde ban joncks zj 

peins 
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peincipalijck door terempel ban Godtbruchtichepdt / 
manterlchhsendt / deghelhekhepdt / matichepdt ende 
faecht moedichendt: want de kinders plachten in hun / 
als in cenen ſpieghel / te berbeelden oftunt te drzucken 
Ben aerdt oft ntaniere ban hunne Ouders, daer en bas 
bern moet men hun oeffenen oft ghewennen in Godt⸗ 
vruchtighe oeffeninghe; ende beſcheüben hun memorie 
met heylighe dinghen te verhalen / oft niet ſententien 

tot een Sodtbeurbtich leben pooghende / beezte hou⸗ 
Ben, Aut kort men moet volghen het vermaen des Wi⸗ 
fen mans / En gheeft uwen forte gheene macht in ſyne 
jonckheydt / maer booght ſynen neckzwant eenen ſone/ 
Die men ſin willeken geeft / Die ſal fijne moeder beſcha⸗ 
mert. Tüdelick goedt ſal men alſos ſoecken te winnen / 
Dat men nochtans ſine meeſte hope op Godt ſtelt / enz 
De Dat men De felbe met Bodt deplt; in den armen mile 
delijck bp te ſtaen / op datmen oock in Dit leben hondert- 
abd outfanghe/ ghelijckde Waerhepst felve belooft 
geert. 

Woede bowes 8, De brouwe fal int minder dinghen het huns ghe⸗ 
we met hats fin vegeeren/ende maker Bat fp on-berifpbaer zy / door 
AIT —— eene feechbare ende heylige converſatie; want die idele / 
ringheven nieus ghierighe ende on · ghebonden ban oeghen/ treckt 
hurf geſins. Let ander tot ſonde / oft immers ſrhijnt dat te doet. Ter 

contrarie Se ſupvpere ende eerbare (gheljek men ban 
gene bermaerde beouwe leeft ) ent kent niemtanden Dat _ 
baren man / noch is qualyck aen iemandt anders be⸗ 
kent / ende defe nae de bermaninghe Des Wijfent mans/ 
fal haren mart goedt gheven / ende geen quaedt / alle 
De dagen haers lebeng; ſa fal unt haer felben wolle ende 
Blas ſoecken / ende falledichepdt blieden/ ende de hardt 
gheerne aen den armen openen. 

9,Dal men alle maenden rekeneninghe houden bart 
ontfanck ende upt gheven / ende hier ſal men ghedach⸗ 
tich weſen / onder de winninghe te ſtellen / tghene men 
dert armen upt ghedepldt heeft, 

bingherboen 10. Alle jaer op't jaer ghetijde uwes bruplofts / ſult 
fal op t jaer· Ghp Den dinghen doen / ten eerſten / ghy ſult biechtenende _ 
ghetude Des communiceren ís t mogelck miet uwe geheele familie: 
hꝛuplofts. ten tweeden / pepft neerftelijck / ende beracdt u mer u 

huns vprouwe / om ’t felbe toe komende jaer beterte 
beſtieren: ten Derden / offert al het nwe aen Godt / ine 

Daem, 
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Sacrificie der Miſſe / dat qu tot deſen eynde ſult doen 
doensuptdeplende oock renighe aelmoeſſen: aldus was 
ob ghewaon te doet / ſao de Schrifture berdaelt : te Tob.r. 
Weten/ ho offerde facrificie boor fn huns ghefin/ ende 
fupberde het ſelbe. 

Schiet-Ghebedebens. | 
M Ijnen Heere,en de Godt, in u hebbe ick betrout,behoedt pars. 

my voor alle, die my vervolghen, ende verloft my. · 
Worpt uwe forghe op-den Heere, ende hy falu op koefteren, prat 54 
ende en fal inder ceuwicheydt den recht· veerdighen niet 
in on-ruft lgten, 

MEDITATIE 
Van den Weduwelijcken ſtaet. 

D'eerfte voor-flellinghe ; Aenmerckt dat ghy flaet in 
Godtsteghenwaordichepdt/ende dat gp van hem 
ghenoodt Wordt / tot eenen Holmaeckten ſtaet. 
De tuveede, Bidt hem dat ghy ſyne vopſe FBozen 
macht / ende weerdelhyck naer uwen roep leven. 

EE r, point, Nenmercht ten eerffen/bat een-iez Hoe dat mer 
ghelijck eenen ftaet moet kiefen naer Den Wille eeen fract 

Godts / ende wat eert opentlyck teecken van Den Kefar moet, 
Wille Godts dat Geeft cene Weduwe, He welcke 
Godt haren man af ghenomen heeft. Wen-mercht 
ten tweeden defe wosrden / Indien icmat komt fot Luc.i⸗ 
mp / ende en haet niet ſynen Dader/ macder/hupsg- 7 
vrouwe / kinders / broeders ende ſuſters / ende daer⸗ 

en boven ſy ſelven Die en mach mijnen Bifcipel 
niet zyn: ende denckt dat Godt nu proeft uwe ghe⸗ Sodt die 
trouwichendt / oft ghy hem meer bemiudt / dan alle Peeſt eene 
Defe Weeſt dan gedachtich het vonnis / dat over vtne 
uwen man komen ig:wanc t ſelve falober ukomen; ar bemine. 
moghelyck ſult ghy heden bphemwefen/ Dien ghy Ecclef36. 
onmateſuck bekſaecht u ontname te zjn. Venmerct 
wat teechenen qbp hier-en-boveu noch hebt ban wat teecke⸗ 
defen roep. Deſe fijn Dick wijls onvruchtbaerhepdt / nen fp Heeft 
ſieckte / datter gheen parture u en prefenteert /Dat om in haren 
Bhp rufte vindt in defen ſtaet / ende een begeerte am fact te bot- 
tot de Dolmaeckthepdt te komen; endelet op die PE 
Woorden des Upoftels, Eene vrouwe Die onder den ““°*7 
man is / deſe / alſoo lanck als bp leeft / is ide Wet 
Verbonden ; maer indien haren man ——— * 
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fp is ontbonden Lan de wet des mans dat ſy trou⸗ 
We aen Den ghenen fp Wilt; maer fp fal faligher 
zyn; indien fp foo blyft / naer mijnen raedt: dach ick 
mepne Dat ickoock den gheeft Godts hebbe. Maer 
Dit is meeft te verſtaen Ban de ghene/dietat hunne 

1Cor7. _ farenghekomen zin / want voor Vander (feght den 
1.Timot.s. (elven) 1e°t beter te houwen / dan te branden. 
Moe den We⸗· Metz. point. Aenmerckt ten eerſten / waerom den 
buwelijcken ſtaet der weduwen ſaligher is / te Weten am dat ſy / 
———— ghelyck De maechden / los ende Lp zynde van tghe⸗ 
ben gact, bodt des mans / mogen Godt vryelyck Dienen/ende 

aldus gelyck Die hoñdert · voudige vꝛuchten baart, 
brenghen / alſoo brenghen de weduwen voordt de 
ſeſtich voudighe: ontflaghen weſende bande bez 
gheerlyckheden / ende hare Wel-luften / van veel 

Bet groot ges ſorghen / ende an-gherufticheden / van weerlycke 
bark befeg converſatie / van maeltijden ende pracht inde Klee: 
ſtaets. deren / ende familie; de welcke in de menſchen de 

liefde Godts belet / weſende deſe ſoo veel te meer⸗ 
der / hoe onſe liefde min verſpreydt is. Bemerckt 
dan dat ghy zyt als ontbonden Bau de Wetten des 
wereldts; ghy en hebt niemant aen wien ghy moet 
ſoecken te behagen / om wien ghy u paleeren meet 
nu en ſal uwen man uniet meer leyden tot banc⸗ 
guetten ende fchou-fpelen; ghy (ult Godt loven / 
dat ghy niet / ghelyck andere / wenſcht een parture 
te Binden; dat ghyniet en weent / om het af-Wefen 
van dien; dat ghyniet onpatientich en zyt om ſyn 
Berdepden/ ie’t dat hp goedt was: dat ghy niet en 
hoeft te wenſchen fyne abfentie/ als hp mapeljck 
Was. Debt ghy eenen goedẽ gehadt / ſos hebt ghydie 
ghevreeſt te Berliefen Hebt ghy eenen quaden ghe⸗ 
hadt(o groote katyvicheyt)ſoo hebt ghy dient ſamẽ 
ehaet / ende moeten beminnen, Verblydt u dan(ſoo 
mia Romana dede) dat ghy noch goeden en 

Swenfcht/om voor hem meer / als voor u/ te vreeſen; 
noch guaden en ſoeckt om abtydts te verſuchten. 
Cen laetften aen-ghefien u gheoorloft noch is uwe 

… liefde /Die bedepldt was / in Godt te vercenighen / 
kon B paethet unt gantcher herte / ende bedenchtughez 
‘guóbarc. ban Wick des weduwelycken ſtaets / Dien de Hepdenen 
Be wevuwi, oockverheven ende gepreſen hebben. Cen tweeden/ 

omdat dert Beere/bp-fander voor De — J en 
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weeſen ſorghe draeght: hy is Lan deſe voocht oft 
mombaer / ende eenen Patroon ban dandere: noch 
de ghene/Die herhauwen / en moghen niet nerd 
bat fpdat doen / om alfoa Landen man gheholpen te 
zyn / om bare kinderen opte bzenghen ; aen-ghefien 
ſy dus doende / hare kinderen oock berooven Lan 
hunne moeder / ende vanet moederlyck ghemoet; 
fp fEropt fact ban onvrede / ende twiſt / ende deſe Verz 
latende ſoeckt andere erf-ghenamen. Indien fp 
gheene kinderen en heeft / ie iſſer Die haer van 
gheene onvruchtbaerhept / ende oor loosheydt verz 
ſekeren fat. Aenmerckt ten derden / oock texempel 
Judith / de welcke om He weduwelycke ſupverheyt / 
uprghekozen is / om t voſck van Iſraelte verloſſen / 
mat ghp (ſeght de Schrifture) De fupverhepdt 

bemint hebt/ende naer uwen man gheenen anderen 
ghefkenten hebt. Wierom heeft de handt Godts u 
berftercht / ende ghy ſult ghebenedyt zijn inder eeuz 
ichepdt ſeght den 1. Gheeft. Bemercht ten Biet: * 
den / datde 1D. Maghet Ma rra een voor beeit ban pp. imang de 
alle weduwen ende maechdenis / daerõ over· denckt een aoazbeere 
hor heplichlyck fp in defen ſtaet gheleeft heeft. Wer oft Patroon 
pent boe fp Dare ſinnen bewaert heeft / haren tijdt Voor alie we⸗ 

b 

Tudith.rg. 

ebeplt heeft / een ieghelhck door haererempelende duwenis. 
heplighe converfatie/ beguamelijck tot de Godt · 
vruchticheydt ghetrocken heeft. 

Det 3. point, Aen⸗merckt ten eerſten / hoe ende in Vee eme we⸗ 
Wat manteren eene Weduwe / naden Apoſtel haer mj 
leven moet aen · ſtellen. Cen eerften / fp moet alle (5, noet am 
hareliefdetot Godt keeren / ende ſoecken Gare fa: 
milie te gouverneren / onberiſpbaer zyn in hare maz 
niere / heüs en fEil ban weſen den tHt Die fp placht te 
Befteden/om baren man te believen / nu aen Chriſtus 
tehangentvermaech ende genoechte des wereidts 
ſchouwen:want eene weduwe / die in weeldẽ leeft / z. Tima s: 
die is alg levende doodt. Aenmerckt ten tweeden/ 
den lof van De 1). weduwe S. Amne / Syen ghinck Luc.z. 
Eght den Enangeliſt) upt den tempel niet / Diez 
Hende Godt met vaſten ende bindt dach ende nacht. Sp wocter 
Wenmerckt ten derden/ de maniere van Judith / fp naer botgtjes 

vaſtede alte de daghen Haers levens / behalven De pet creme 
_abbothbaghen/ ende de nieuwe Pane „ende He ban Fuwitig, 
Feeſt·daghen des Bup van Iſrael / ende fp — ludiehg. 

ghe⸗ 

| 
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gekleentmet een hayren kleet / ende ſy hadde haer iet 
* opperſte haers bups/eenftile camer gemaeckt / in 
De welcke fp met hare joanch-beouwegeflaten woõ⸗ 
de, Sop verve Was het van haer dat fp nade fchau- 
fpelen ghegaen feude hebben / oft dick wyls haer 
tancks de hupse laten binden. Aenmerckt ten Dier 
Den/De Woorden des Apoſtels / fog eenighe/een op⸗ 
rechte weduwe ig/cude Verlaten/ Die hope ende Bez 
trouwe op Gent / ende zyu gheſtadich mm ghebeden 
ende ſmeeckinghen nacht ende dach, Endehp verz 
biet hun ledich te zyn / ende te wieren va teen hupg 
int ander / eñ veel van woorden te zijn. Doar-waer 
ledicheydt ſtaer haer alder-meeftte vermyden / ende 
peryckeleus gheſelſchap / gngelyck oock den modder 
der ghiericheyt. Verre zy het van de weduwe(ſegt 

Aug.debo- Ben 19. Augnſtinus) dat fp haer laet bevanghen 
noVid. met de begheerlyckheyt der ryckdommen / in plaetfe 

van de begheerlijckheydt des vleeſchs; want wy 
hebben dickwyls bp experientie bevonden / in ſom⸗ 
mighe vrouwen / dat De wel-luften ghebluſt zynde / 
de ghiericheydt meer is ontſteecken gheweeſt. 

Ghebedt eender weduwe. 

O Múnen Heere, die onfen Koninck zijt; ende Vaderder _ 
bermherticheden helpt my, die aleen ende verlaten ben, die 

behalven u gheenen anderen helper en heeft, aen-fiet my van 
den hooghen fetel uvver glorie; vvant tot u hebbe ick mijne oo- 
ghen op-gheheven;ghy zijt mijne eenighe Hope, ende mijnebe- 
vvaringhe:vvant ick en mach niet om-fien , naermenfchelijche 
hulpe : vvant vermaledijt is vanu,foo vvie betrout op den men- 
fche; ende fiet ghy hebt mgneparture,tot u geroepen, op dat ick, 

Boe fabet_ yr gantfcher herte my toe keeren foude tot u : ghy zijt vecht af ſterdẽ bem Jf 8) | 
gaven man, veerdich, Heere, ende u oordeel is „oprecht; vvant hy hoorden 
Gode mact goe sch ben u danckbaerheydt ſchuldich, dat ghy hem eenen tijt 
PDN lanch hebt laren mijn vrefen . Ghy haddet fijne daghen ghetelt, 

die niet en konnen voor by gaen : jae ich voete oock, dat ghy dé 
myneghetelt hebt, endeover-fulcksick vervvachte oock teghen 
dat mijne veranderinghe homen falende dat ghy naijns ſult ghe- 

tRegr. dachtich pvefen.Verppachtende; falicku vervvachteno * 
ends 
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ende ick vvete,dat ghy my inden tijt der tribulatien niet ver- ludith.x. 
laten en ſultʒ ende ghy fult my veel beter zijn, dan thien mans. 
Vertoontudoch, ick bidde’t u in den tijdt mijnder tribulatien, 

_endeverloft my door uvve handt, ende helpe my, die gheene an- Efther. i4. 
dere hulpe en hebbe, danu, o Heere ; die alle vvetentheydt hebt: 
mijnen noodt ende voor-nemen is u bekent ‚hoe dat ick u begee- 
ve tn defen ſtaet aen-te-hanghen uyt gantfcher Berten’: vvant 
ghy hebt ghefeydt dat ic. falich vvefenfoude , indien ich alfoo 
bleve ; op dat ick alleen dencke , hoe dat ick u mocht behaghen; 
op dat icz heylich mochte zijn naer lichaem ende fiele; verleent Shebedt om 
mysick bidde’t uw „dat mijne eenicheydt door u ghefelfchap oft ke —— 
bij-vvefen, mymocht foet vvorden; op dat ickniet en foeckevan te voer. 
de menfchen bemindt oft ghefien te zijn, oft vant verdriet ver- 
vronnen, gheen gheſelſchap der menfchen en ſocche; maer dat 
alle mijne ghenoechte mocht vvefen met de H. Anna: ghedurich Luc.z 
te vveſen in bedinghe ende in frmeeckinge; dat ick mijn huys-ge- 
fin heylichljck mach beftieren; met Iudith 1n°t fecreet voor u le- 
venʒop datter niemandt van my een qwaëdtvvoordt en fpreke. 
Ick fal my al-tijdt met eenich goedt vverck befich houden, ende 

falwal-tijdt voor ooghen hebben; op dat ghy mijn gheheel herte 
befittenende beflaen mocht. Ick ſal mijne handt den armen open 
doen, ende den hongherighen mijn broodt breken; ende mijn her- 
te falbetrouwven op den Heere:yvant u Heere is den armen ver- 
laten;den vveefen ſult ghy eenen Helper vvefen; ende ghy hebt pra. 
de bermhertighe ſalich ghenoemt, vvant fy fullen bermhertich- march. 
beydt vervverven .Thoont my de felve , ende verhoort het ghe- 
bedt uvver dienfl-maeghdt, die haer ghebedt niet en flort sten 

sendeop hare vecht-veerdicheydt, maer op uvve menigher-han- Dans. 

de bermherticheydt. Let op mijn ghebedt o Heere „ende en ver- 
vweft niet om weyshen felfs vville,o mijnen Godt ende eenich be- 
troupven, Amen. 

je Pracktijcke oft Reghel voor eene Weduwe. 
EN * eert rijp beraedt ende genecale biechte / bp foo Poe ct wat 

Á N berre bat gheleghen is / verkieſt defen ſtaet / ende eren 
neerſtichljückaenmerckt dickwijls het epnde/ Waer om (1 

& gip 
de 
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ghetot den weduwelijcken ftaet geroepen zijt ; te Wez 
ten / om dat ghy ban de macht des mans ontſlaghen 
zinde / Godt befjelijck fendt mogen dienen; ſchouwt 
het gheſelſchap ban mans perfoonen/ ende nae het ex⸗ 
einpel der Heplighen / vliedt alle familiavitept/oock bart 
uwer Biecht bader;’t welek fan Wel den Weduwen als 
Ber marghden geboden Wordt: ende Daer om/ dat boor 
deſe Bient/ pent dat het u oock aen gaet. Ent ſpreeckt 
niemermeerfegbt ben H. Hieronpmus/met den man alz 
leen / op dat u / Die over komt / niet beſchaemt en make; 
mindt Godt upt geheel u heete / noch ent begheert niet 
bemint oft ge-acht re zijn ban be menſchen; ſtaet dan na 
Be bol. maeckthendt / ende wep:t bart u de beletfelen Her 
ſelver: onder De Welcke welde meeſte is ſorghvuldich⸗ 

EPets. „begot boog aerdtſche dinghen; waer ban feght den Apo⸗ 
bt Wazpt alte niwe ſorghbuldicheydt op Godt. 

Zo ſulldg ‚ Onderhoudt gheerne met de B. Weduwe Judith, 
ne aleen Ein EL —— komt ſelden op De ſtraten; weeſt een iege⸗ 
met de wer lück gheſpreeckſaem / maer niemandt ghemeynſaem; 
ughe Judith. en verhaelt niet lichtelijck kp ie mandt t goedt / dat ghu 

ban Godt ontfangen hebt; en klaeght oack niet lich⸗ 
telijck berhalende uwe teghen ſpoedt. 

Waer bain f. Bemindt peenitentiale wercken met diſcretie; 
Baer wachtẽ ſchouwt ſoo veel als ghu kont naeltiden oft bancquet⸗ 

aoeten. ten; want eene weduwe levende in Weelde ís al leven⸗ 
1 Timot. 5. ge doodt: hier om ghebrunckt lechte kleederen / vliedt 

ende miſſacht grootshendt / ende lof der menſchen; 
ant Godt weder-ffact det hooveerdighen / Bet oodt⸗ 
moedigen gheft ha gratie, 

——— 4. Aengheſien datde Godts dienftichept des ghenes/ 
AN Bie fine tonghe fiet en ſnoert del is/ berbolght met 
Pſal.ioo. Den Propheet Batid/den genen/ Die fünen naeſten hey⸗ 
— melick tafterr oft blameect: Want ghelick een ſerpent 
Eccliro. büt in't verborghen / niet min en doet-hp/ die heymelick 
doe bet ſom⸗ achter-klap ſpreeckt. 
ra 5. Ben Apoftel prijft ans aen den weduwelicken 
raedt bant eze flaet/ende ſeght dat fp falich zijn / indien fp foo blüven / 
nat Difceeten daerom beraedt n/oftu niet goedt et waer/ten minſten 
Biecht vader beer eerten tidt fupberhepdt te beloben / ende volght 
jee Ben raedt bart eenen Godtbruchtighen etde voorſichti⸗ 
voor een int en Wiecht-Bader: beel lichter foo Auguſtinus leert/ 
ke gictoven, Wordt de begheerlüchept verwonnen / die niet als 

Boog 
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Boor eenighe hope outſteken / de welcke meeften deel 
bergaet/foa waaneer men doo: gheloften aen Bodt alz 
machtich/ dert gheheelen boom op-offert ende met de 
vruchten alleen, Wacht u te beefmaden de gene / Die 
trouwen; maer danckt Godt boo, De gaver Die ghu ban 
hem ontfanghen hebt/ ende bewaert uwen fchat ſorgh⸗ 
buldichlijck, 

6. Allen jaer/ oft in het zaer getjde ban uwes mans arn: iaer fte 
af-lijbichest/fult ghy gebiecht ende ghecammunteeert jen fn Hun; 
hebbende / met cen innich ghemoedt / het propoaft ban pzopooſt met 
Bert weduwelicken ſtaet t onder-houden/ foeckente groute Deva? 
vernieuwen. tie verrene 
7. Diet booꝛ al/dat gp Heu tidt neerſte lijck bedepylt / ran 

doet altjdt wat goedts/ gelijck Hieronymus ſeght / op 
dat Ben Dupbel altgdt ubefich binde/ is t dat gp vijck 
zyt / werckt boor dert armen / oft ont beter te ſegghen / 
boor Godt alleen: Des morghens ſult ghu alte daghen 
wat bart debotie leſen / ende bidt Bodt fender op haus 
den / ende befprocpt aldus uwe wercken ater devotte / 
ep dat ghun in Den Deere beemaken mooght. 
8, gieuf-ghierichendt in ſchon ſpelen te frert / fult 

gj blieden / ende Be poorten uwer ſinnen met alle Heers 
Kiciepdt bewaren. 

9. Soeckt de paffien uiwes ghemoedts dagheliücks 
te verwinnen; principaljck hooveerdije / grammoedich⸗ 
bepdt/dzoeftjendt ende ort-berduldichepdt; want de paz 
tientie is Wel allert man, maer principalijck Den wedu⸗ 
wen bart neode; om De gheloften Hes Beeren te verkri⸗ 
gen. Ick ſtraffe de ghene / Die ick beminne ſeght der Ad Hcb.ro, 
Deere / ende Ben felben, daor ſjuen Enghel, ſeght aen Apocs. 
Tobias:Om Dat ghy Bode aenghenaem waert / moeſt 
aha door de tentatie gheproeft worden. 

ro, Biecht ende communiceert dickwijls/ ende in derd 
alle twüfel achtighe ende moenelijcke dinghen / neemt guine feit 
we toeblucht tot het B. Darramet eitde verwacht Huls ur Dein 
pe ende racst ban den Heeres ghebrupckt wel genen STamn/ 
Biecht-Bader/ maer berbindt u aen geenen. died 
rr, Weeft milt tot den armen / ende en laet niemant wis mutes 

gaen onghetrooſt kont ghp / ent berſaemt aheene ſchat⸗ ze. 
ter/ latende Chriſtus uwen Wrupdegam/ om cen ſtuck \ 

9DLS roepen aen uwe Heure: en zijt miet pantpens in ZAAIDE 
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ledenzende indien ghy niet meer cert bermooght / gheeft 
gheerne twee minuten met bet Buangelifch meucken/ 
ende met de Dareptana: Ban een luttel meels ende olie 
maeckt eerſt eest kleen beoodeken voor helias / ende gn 
fault DE fegen oft benedictie berwerben banden Deere, ent 
Den meel pot en falu niet begeven / noch de olie krupck 
eit fal niet vermindert worden. 
12. Is't dat ghy kinderen hebt / brenghtſe op in de 

beeefe des heeren / ende offertſe hem dagheljcks / ende 
bebeeltfe oock acn uwen ende haren Enghel Bewaers 
der; op dat hem ghelieve Baderlcke forghe aen Diete 
draghen: maer weet Dat utoe ſtaet goede forghete dra⸗ 
gen/ om alle occafte ban ſonden te weyren / ende wenfcht 
miet de moeder banden h. Ludobicus Koninck / Blanca 
ghenaemt/ uwe kinderen lieber doodt te fien / dan te 
boozeit/ dat qhp ter wereldt foudt ghebzocht hebben; 
oft op boeden/ door De welcke Godt doodelijck ſoude 
bergramt worden / ende Chriſtus Jeſus weder om ghe⸗ 
erupfisen laet u gheenſſins mif-achten/ noch en bederft 
uwe kinders niet Door te beel toe te gebensmaer houtfe 

üteer-biedinghe/ meer Door liefde als door macht / ende 
vermaentſe meer Boorerempelen / als Door Woorden 

tot Be deuchdt. 

Schiet-Ghebedekens, 

eN Helijck des dienft maghets ooghen in de handen haer- 
der Vrouwe: alfoo zijn mijne ooghen ghieveftight op 

u,o Heere onfen Godt. 
Vwer ben ick, maeckt my falich, uwe recht-veerdich-maec- 

kinghen hebb’ ick feer ghefocht. 
Den Heere is gheworden de toe-vlucht voor den armen, 

ende Hulper in den bequamen tijdt, ende in de eribu- 
la tie. 

MEDITATIE 

Van den ſtaet des Reynicheyd&ts. 

_Beteorfte voorsbereydsfel. Aenſchouwt in den Hemel de | 
maeghden / het Lammeken Izs vu allefius vol⸗ 
hende. t 
— ⸗vveede. Bidt Godt in Dien dat tot finder 
meerdere glozie is / dat het hem ghelieve u tot gn 
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ftaet te roepen / oft in Dien ghy daer in zyt / udaer 
in te bewaren. 

HE! 1. point. Aenmerckt ten eerften/ Dat men den en in 
Iſtaet des levens moet berkiefen/Die ons alder- werkie ves 
bequaemfte is / ende den befte wech is / om tot ’t eeu: pacts moet 
wich leven te komẽ: hoedanich is antwijfelijch den ac ſiẽ / welc⸗ 
wech daer de meefte hulpe / ende de minfte beletfeten ken den bez 
jn. Ten tweeden / onder · ſoeckt wat hulpe ghevon⸗ ern 
den wordt in den ſtaet des reynicheydts om Godt ren ie, 
tedienensende ghy fult bevinden / in den eerften/dat 
fpu gheeft vryicheydt: Want eene vrouwe / Die in 
„Den houwelycken ffaet is / en heeft haers lichaemg 
niachtniet / maer ſoo den Apoſtel ſeght: Den man Cors. 
aen wien fpabhebondenis/ te Weten met woonin⸗ 
abe /taefel / vuft-plaetfe / ende fn ghebodt onder- 
Wozpen : want eenen mau is het hooft der vrouwe / 
foo dat het nouwelyck ghefchiedenkan/datdeene 
fonder d'amder belhouden zp / oft verloren gae z alg Eplief:s. 
twee flavenmet eene keten ghebonden: want / naer 
het ſegghen ban S. Joannes Chrpfeftomus : ſoo 
zjn geene (laven meer in bedwanck Lan een anz 
der / alg man ende Vzoutwe :maer gen maghedt Lap 
van lichaem ende ghemoet/ mach Gedt dienen naer 
haer eyghen ghelieven. Cen tweeden/den ſtaet Des Een graat 
fupberhepdts gheeft macht om fonder belerfel te peivriegie 
bidden ende Gode te behaghen: Want eene on-qhe enk ben ſtaet 
houde bzoutwe ende maget/ Bericht alleen on ’t gene pen 
dat Godtaengaet / hoe fp nae het iichaem/ ende den } Cors. 
gheeft heylich mach weſen: maerdie ghehouwt is, 
denckt hae fp haren man behaghen mach ende ig 
verdeelt: Want de liefde tot Den man/ ende tot de 
kinderen / ende de welluft/al ig fp al gheoorloft / belet 
nochtans ende verſtropt / ende ſwackt ende treckt 
nederwaerts het ghemoedt / niet anders als de grã⸗ 
ſchappe:de welcke hoe wel fp redẽ heeft / niet erlaet 
Ben nieuſch teontftellen endete blinden, Ten derden ferran vase 
defen ſtaet berloft eewen menſch ban tribulatie Des mrinuane 
leeren /d den welcken(naer het fegghen van den H. des vieſchs. 
Paulusde gehoude hebben: ende van Beel ſorgen Ibidem. 
ende qualén / daer bepde de ghehoude haer in verz 

_Werren; alg zijn dick wyls armoede / onvruchtbaer⸗ 
beydt / jalourfie / twee dracht / moeyte / ende ſorghe 
| € 3 uit 
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it opbrenghen der kinderen / d' ongehoorſaemheyt 
Der ſelver / ende hare quade manieren; ja aack (om: 
tydis eene ſchandelhcke vaodt ; welcke ſaken nie 
mandt en kant ontvluchten / die door Ben bandt des 
houweſlycks aen ven ander verbonden 18, Daer-en- 
boven foo zyn de kranckheden des ghemoedts / ende 
des lichaems den ghehauden by kans ghemeyn / de 
velcke ſeer dickwyls eene van bepde terſtont nade 
bruploft bevanghen / ende alſos / bepde t'famen 
ellendich maken: ende hier en boven moet He vrou⸗ 
We/ende oock Den man / omde liefde des prouwes / 
alle jaren een ſeker peryckel Des doodts int baren 
der kinderen aen- gaen. 

Hoe haoch eñ VOct 2. point. Henmercht hae hooch / ende verheven 
peegeserr vat Beit maeghdelycken ſtaet is / dien Chriſtus bp den 
macghdeluc⸗· ſtaet der Enghelen verghelyckt / ſegghende dat die 
ken ſraet is · niet en houwen oft ten houwelyck beſteedt worden / 

zyn als Enghelen Godts/ende daerom converſeren 
Marci aꝛ. De Enghelen oock gheerne met de maeghdekens/ 

ghelyckn in den Babplaenfchen oven / den Enghel 
PDanielz. hem voeghdeby de dp kinderẽ. Hierom leſen op bp. 
Ecdlef26. den Wyſen man: dat geene ghenoechte is te weer⸗ 

deren teghen eene Kupfcheftele: Jae oock de hep⸗ 
benen hebben deſe gheleert / ende in de Spbillen is 
oock daor de gave der Prophetyhen van Godt ver⸗ 

1. Cot. u. heven. Ten 2. Wart eene fiele door de reynichepdt 
een beupdt Godts: Ohoe groot is deſe weerdich⸗ 
heyt!waer af den D. Paulus ſeght: Ick hebbe n ten 
bouwelijck beldoft acu Chriſtũs / om uals een ſup⸗ 
vere maghet hem te leberen. Cen 3. Bemerckt hog 
De maeghden volghen in den hemel het Lammeken. 
waer waerts dat het gae: ſoo dat niemandt Den lof, 

Apocal. 14. Godts foo ſinghen en kan als deſe. Cen 4. Dooꝛ 
Hoe datChri⸗ deſen ſtaet Wordt eenen menſch eenichſins Chriſto 
fas deſe ſtaet ghelyck den welcken weſende deeuwighe wyſheyt / 
vende, deſen ſtaet verhoren heeft voor hem ſelven Dong 
ee dealder heplirhſte maget / voor fijne Kpaftelen/ende, 
kofen heeft. allen Die hp meeſt beminde: ghelhek DS. Joannes 

als zynde den alderedelſten ſtaet in Den welcken het. 
Math.rj. ſaet der gratie foude voort brenghen de honderſte 

vruchte. Cen 5. Hy en heeft deſen ſtaet met alleen. 
verkoſen; maer hp heeft dao? fp-felvenr/ bien oock 
aen gheraden / ſegghende: Die het batten kan, — ië 
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die het vattesende door ſynen Apoſtel ſeght hp:Dan Macth.:s. 
maeghden en heb ich gheen geboot van Ben Beere/ 1Cor.z. 
maer ich qheve raedt / alg verwazven hebbende 
gratie/ende ick meyne Dat Dit geet is; Ende weder 
om dte ſyne maghet ten houwelyck beſteet Die daet 
wel / maer Die haer niet ten houwelyck beſteedt / die 
Doet beter: ende ſy ſalgheluckigher weſen / indien 
fp alſoo blhve naer nynen raedt / ende ick meyne 
dat ick oock den geeſt Godts hebbe: maer bemerct 
dat onder de maeghden veel dwaſe zyn / ſoo Mat⸗ 
theus leert / ende maeckt dat ghy door liefde ende Marcha 5. 
ost-moedithept onder deſe niet eit wordt gerekent. 
Het 3,point, Aenmercekt de groote blydſchap / die me groote 

in defen ſtaet is. Cen r.WDantChiiftus heeft belooft blijkbap De 
dat alle Dic gene / Die Vader/endemoeder/upg- IM deſen ſtaet 
vrouwe / oft Kinderen/on: hem berlaten fal bebben; we 
andert-werf meer ín Dit leben verkryghen gal. 
Ende Vooz-waer Chriftug en heeft hem ſoo ghe⸗ Marth. : 5. 
mepnfaem met niemant getoont; als aen de maegh⸗ 
dekens / foo het blyckt upt S. Catharina Ban 
Senen/ ende Dupfent andere ; Soo datdeb2upt met 
reden ſegghen mach : Myne beminde is mijn, ende Canr.z. 
tek beu fou / Die tuffchen de lelien te Weten ban 
fipverhepdt gheBoevt wodt. Cen2. Aengheſten Genel r. 
Be gehoude perſoonen twee worden in een vleeſch / 
foo 18 te Bemercken Dat de maeghden alleen hun 

eyghencruys draghen / maer de ghehoude hebben 
het crups bantivee te verwachten De welcke unt 
De kranckheden des ghemoets ende des lichaems/ 

‚ ende upt andere onghelucken voort komen: LDier- Eeclef 
‚gm ſeyde den Wyſen man / dat hp bevonden hadde | 
eene vrouwe bitterder als de Daodt/(re Weten voor 
haren man/) ghelyck eenen man aock dick wyls is 
Boo ſyne Vrouwe. Hier en-teghen de Bepnichepdt 

als een leliken onder De doornen / gheeft eenen Nef: 
‚ Weken reuch/ende vErmaeckt Godt/ende den men: cant. z. 
ſchen. Cen derden / Want aen cene maghet Wordt De groote 
‚ het verborghen Janna ghegheven/ende eenen na: weervichenve 
‚ mebeter als van fonen ende dochters / eenen eeu; DS maagd 
vwighen naem / die nieten vergaet: ende wie en ret WAA MAAS 
uiet ſeght Hieronpmus / dat beter ig eenendienaer „L… 
| Sodts te weſen / als eenen dienaer vauvrouwe oft * 
mMantende dat het beter pe den gheeft te Dienen/ als 

$ bet 

Ì 
—— 
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het vleeſch? want het vleeſch door de welluſte eer 

Woe niemant verweckt wordt / dan verſaedt. Aendenckt Cen 
têt deſe ſtaet vierden dat niemant en moet op-klinimen tot deſen 
— ſtaet / dan die van den Heere gheroepen is: want 
Gontghee een ieder heeft ſgne gave van Bodt / ende alte men: 
rocvẽ wordt. ſthen en Vatten dit woort niet / maer Die alleen/ / aen 
1. Cor.ꝛ. wien het ghegheven is. Ende faa den H. Apoſtel 

feat / daer zjn verdeplinghen der gratie maer ee⸗ 
„Coris. nen gheeſt / een ieghelhck uptdeplende ſoo het hem 

gelieft. Diet hieram wat inſpiratiẽ defen . Gheeſt 
ũ inghegheven heeft; Wat dat u tof Dit leven heeft 

® moghen beweghen / als oock ſomtyts is kranck⸗ 
Ee — heydt / armoede / ghebreken des lichaems / etc. ende 
Aſauen indien ghyden Deere hoort roepen / en verſteent uw 
Genefz2, herte miet / maer betrouwtugheheel ap den heere; 
Sap.8. ende ten eerſten maeckt / Dat daa? gheftadich / ende 

vierich gebedt / ende ootmoedicheyt uwe finnelijckz 
heyt bedwanghen Wade: wel wetende dat niemant 
fupverljck leben en kan/ ten zy dat Godt doo fans 
derlinge gave dit gebes want daor Deoeffeninge des _ 
ootmoedicheydts / maet de nettichepdt des fupterz 
heydts behouden worden / ende niet min Dao? ghez 
hoorſaemheyt onder uwe oberften: Want DS. Vuguz 
ſtinus ſeght fpekende aldus Van Adam / dat de onz 
gehoorſaemhept des vleeſchs verkondighde de onz 
gehoorſaemhepdt des gheeſts. Aenmerckt hierna 
dat gelycker wys den ſtaet Des ſuyrerheydts / ſeer 
hooch isalſoo oock den Lal in den fell feer leelijckt 

Ohelijt ve: ende ſwaer ig. Want indien eene brupt Chꝛriſti den 
fen ſtaet ſeer opperſten Koninck eere ontrouwe doet / deſe valt in 
haoch is / ſoo gene afgryſſchelijcke louwicheyt / ende wordt vaden 
— kad ‚Heere verlaten, ende tot eens anders gighel komt 
henfeer te Wallen inde alder-fchandelijckfte gebreken. Hier⸗ 
tek, omomageten wiltu niet vermeten / ende Wijs in u 
Roman oogen zyn:maer vreeſt ende bewaert met de opper⸗ 

fteneerftichepdt u hert / ende u lichaem / op dat ghp 
reyn mooght zyn naer den lichaẽ endena den geeſt. 

— Aenmerckt ten 1. hoe veel maeghden om deſen ſchat 
te bewaren hebben geerne haer leven verloꝛen. De 
andere als DS. Brigida ende S. Angradefima heb⸗ 
Ben Van Godt verkregen dat hare ſchoonheyt foude 
Bergaen/ltever Dan iemandt t'onftichten. Spighelt 
u aendefeende danckt Gade Loa) fijne ek 

GCHassor 

« 
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es GEE BE DT: 
Voorde ghene, die den ftaer des Reynicheydts 

| verkofen hecft. „ _ » 
Ck falu belijden, o Heere, ende ich, fal u prifen, o Godt Eeclef.ss. 

mijnen Salich-maecher: Ick fal uvven naem belijden, o 
alder-foetffen Ies, vrant ghy bebt my verkofen dat ick, 
heylich vvefenfoude, naer de ſiele, ende naer den lichaemg op 
dat ick alleen foude denchen om u te behaghen: vvant eene 
Frouvve, die aen eenen man verbonden ende ghchouvvt is, gene tonus 
die dencht het ghene dat de vvereldt aen-gaet , hoe fy den man we) ue ghe- 
bebaghen mocht; maer ick fal denoken, hoe ick u alleen aen- — be 5 
ghenaem zijn mach : ick en begheere van niemandt gheacht, ve weent — 
oft gheprefente vvbrden, icken foec ze niemanden te behaghen, Bae nfi 
noch vreefe iemanden te mis-haghen, alst o on-bevleckt Lam- aitcen 
meken, vvant vvat fal het my baten, dat d’ anderemy. prijfen, — 
aen⸗gheſien ick t° eene-mael u toe-behoore, ende benaen u door it 

u dier-baer bloedt ondertrouwvt? Ick fal u volghen, al-vvaer 
ghygaen fält, ende ghelijck des dient-maghetsooghen al-tijdt 
zijn inde handen van hare vrouvve; alfoo fullen mijne ooghen 
‘snachts ende daegbs naern fien. Ende ick en fal niemandt 
aenfien„oft mijn berte op niemant Hellë,als op u o goeden es v, Pfalz, 
die mijne cenighe liefde zijt, ende de begheerte van mijn herte, 
ende mijne ooge. Och oft mijn herte ende mijn vleefch haer t ſa- P(al.33. 
men verbeugbden in 4,0 mijnen levende Godt!och oft ghy in Stil 

_fvvijgen ende eenicheyt ſpraect toe mijn berte,vvät uovevvoordë 
zijn foet in mijnen nront bove honichende honichrate,ende hier E eri) Ed 
om hebb’ ick mijnen mont ende mijne lippen tot u opgeoffert ende get alien mes 
allecieraet ende vvellufte des vverelts veracht :vvant eene ma- or 

' k „ wellufte Dos 
get die leeft in genoechten,ende converfatie van veel menfchen is wereirg ter 
Poor „0 Fonteyne des levens levende doodt: O Enghel des groo- hefoe Chꝛiſti 

fe d beracht, 
tenraedts, ghy hebt ſom tijdts van defen Engelfchen ſtaet ghe- rasa 5. 
feyt: Die het vatten han, dat by het vatte: ghy hebt bier van Marth. 13. 
gheen ghebodt , maer vvel eenen raedt ghegheven. Och hoe 
| dp ghenoech ghedancken , dat het u ghelieft heeft my 

toe te roepen, op dat ick het vatten foude, het vvelch 
WE. Es alle 
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alle menſchen nieten vatten: vvat is dat?uvvenraet,den ſtact 
der Enghelen, het ſchouvven der perijckelen, maeltijden, ende 
klappernijen, die by uvve vver niet te ghelijcken en zijn, dat 
ghy alleen my foudt vveſen voor al, ende al in alles : Heerebê- 
pvaert dit, dat ghy in my ghevvrocht hebt, ende en laer mijne 

lampe met de dvvaſe maeghden niet uyt-gaendoor een ijdel be- 
trouvven,ijdele ende forghelijche converfatte. O Iesv Bruyde- 
gom mijnder fiele,sch hebbe wv ve bermhertkheden ontfangben, 
an het middel van uvven tempel mijnder herte , ghy hebt mijne 
rechte handt ghehouden, ghy hebt ny den vvijn ghefchoncken; 
op dat tek vleden foudeal dat droncken maeckt, den vvijn die 
maegbden doet groeyen , den vvelcken als ick fal ghedroneken 
hebben ſoo en (al hy op het laetſte niet bijten als een ſerpent, noch 
als een Baſiliſcus fijn venijn verftroyen, noch en faloock ghelijch, 
het broodt des gulficheydes in de maghe var die dat ect, in galle 
niet verandert vvorden;noch en fal vveſen als de lippen van eene 
hoere, als een droppende honich-rate ‚ vviens uyterste ts bitter 
als alfem . Van vvaer komt my doch dit ? van vvaer komtmy 
doch dit ? danvanu o Vader van fuyveren raedt? ontfanght 
my hier omme, ghy die my gheroepen hebt, u vyilick alleen aen- 
hanghen, ende behaghen;en verlaet my niet, ende en vervvorpt 
my niet: u begheere ick alleen te aenſchouvven, hierom fiet naer 
my:om u begeereich te hooren, hierom laet uvve ſtemme luyden 
in mijne ooren : ghy zijt mijne hope, mijne liefde mijn leven: ftelt 
u als eenen ſeghel op mijn herte, als eenen feghelop mijnen arm; 
vvant ghy vvet dat ick u uyt ganfcher berte (foo ick hope ) hef 
hebbe; ende uyt ganfcher Ziele, ende uytalle mijn ghemoedt, 

„ende uyt alle mijne krachten. In-dien ick gaen fal door de 
vvateren, foo pvilt toch vvefén met my, op dat de rivieren my 
niet enover-loopen ; indien ict gaen {al door het vier, vveeft 
ghy mijn verkoelinghesop dat tok vvefen mach alseenen on-vere 

branden doorn : ten laetsten vveeft ghy, my alleencenen Godt 
mijnder herteende in plaetfe van alle dinghen. Amen. 

Een 



Vaneenenftaet deslevensteverkic{en.  9s 

| Eene Pract ijcke oft maniere van leven voor eene 
Maghedrt voor-gheftelt,door eene t (amen- 
fprekinghe mer den Enghel Beswaerder. 

Nghel. Dtelt u boot ooghen als eenen fpieghel/ het Eenen fpies 
leben ban Marra,het welck ís eene leertitge bag; alle SUL boo: ve 

smenfchen : Ten 1.’s morgens Wacker geworden znde / — 
om helſt met De armen umer ſiele Den gecrunſten Chri⸗ van ve De 
Buut. Een . vooꝛr fiet watute dof eí re lüden fact dien Haru, 
dach / eñ offerer hem al op. Berdepit uwen tÿdt / ende bez 
kommeringensei op dat ghp een gheruft leben mosght 
Boeren / maeckt Dat De maniere bar uwe oeffeningden 
licht ende Bodt-beuchtiech zu; want Baer en is wet pro⸗ 
fütelycker / om rot ghevuftithepdt te gheraken. Verdeplt 
uwer tüdt om te bidden / mediteren / goede boecken re 
lefen / ende u handt Werck te Doen / etc, Wekent Godt 
eber al teghen Wwagedich / ende zijt met hem ghemepnz 
faent, Gert dr alder-falichfte maghedt Marsa. als pipe Poe ſy haren 
alder ⸗minnelrkſte moeder ; ende beveelt haer u leven gta a 
ende u beer nemen bar fupberhepdt, ie 

Maghedrt. Ick ſal dus doen door Godts gratie;de we⸗ 
di ban min hups bemercken / ende mijn bzoodt en 
alick niet iedichlck eten / nach gheen mans perfoonen Prov-3r- 
en fal ick ghemepnfaent zijn ‚ noch met iemandt alleen rat 
ſpreken / dan in’t openbaeërs noch oock ljchteljck op dert — at 
Bech nap alleen begheben / foo beel als't moghelück fal raamterde 
efen / want ick booze datter ghefchzeben fact; Mee net mang 
Ben ghenen / die alleen is. perſoguen· 

Enghel. Bit is lof weerdelück ghedaen: ſchouwt for 
vbeel als ghp kondt / de conberſatie Der menfchen / ende 
boog al Ber mans pꝓerſoonen. Ast Dat ghp iemandt Eccl. 4 

merchkt Die u ſtreelt / ende prijft, u dick wils foech: ef 
te (preken; oft u ander tercken geeft ban enfupbere lief: 
Belberfoept hem als eenen Dupbel;al is't dat hp miſſchiẽ 

‚gen Engels leben ſchünt te leven, wart anders gho ſult 
‚ deelijck ballen /oft int mers fuit in groot gerijckel wefen, 
| En ontfanght van hun net lichte ljck gaven oft brie; Boe fn han 
ende wacht u ban beminde oft geacht te Willen zijn ban wachtẽ moge 

* nee „tba gag 
Dir brchen — 

t amſangen 

| gemandr; en laet niet roe Dar men oock uwe handt ghe⸗ 
rake / naer het ecempel ban 5D. Agatha / die oock met de 
| handt ban den h. Petrus/haeropenbarende/ wepgerde 
‚ gefont gemaeckt ve Worden ; eenen kus ſult ghy ijn 
Kd als 

| 
|
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als eenen ſtrick ende deure des doodts: ghebruyckt een 
deghelick habijt naer uwen ſtaet / ſchauwt debeſonder⸗ 
hesoten curieusheydt / ende eere overblocdichepdt bant 
woorden / foo binnen als bupten 's hups. Ô 

Wet ſtil ſwij⸗· Maghedt. Och mocht ick de alder hexlichſte maghedt 
ghen var DE naer· volghen / die (foo ick hoore) maer ſeben mael int 
Pant Euangele gheſproken heeft: enge als fp ſpreken faude/ 
Besse OT foo dede fr Dat ſrer wigfelijck/ende aormoetelijck. 

maeghden Enghel. Bewaert voor al be gotmoedichendt / ende et 
Macsen nax ſpreeckt Gan uwe faker niet noch en ſoeckt cock geenen 
volgen, isf baat uwe debotie / oft penitentie/ en ſoeckt oock niet 
— d'andere te boben te gaen; twelck al teeckenen zijn van 
peugtrraryne Booberdije : maer oeffent lieber d'ootmoedichepdt/ niet 
eeite Maget foo mer Woozden (t welck meeftendeel een deckſel Lan 
beamer, hooveerdije is) als met eeste oodtmoedighe dienſtbaer⸗ 
hevydt / ende acht ee rieghelück /jaaockde wereldtſche 

menſchen / beter als u ſelben. 
Maghbedt. Moet-men hem Dan tiet pooghen de beſte 
gratie na te volghen; als it dickwijls te biechten / com⸗ 
municeren / ende ſulcke debotien? 

Enghel. Bet ís beft hier in den Biecht Wader oodt⸗ 
haet Deet meedelijck ghehoorſaem te zijn; want hp leght u uvt 
en opegeg. den Wille Sodts / aen wien ghp ten minſten den 8-dach 
ſaem In. op eene ſekere ure biechtẽ / ende daer na communiceren 

mooght / teit 3p datter eenighe heplige dagen quamen: 
ende dan oock moetmen niet ſonder noodt te dickwüls 
biechten. Aengaende Be biechte / ende het verkieſen der 

Lecſt hier vã Biecht vaderen / bemerckt hier inet korte / dat het met 
Toan. Bapt. recht miſpreſen wordt / ſonder reden te beranderen Fan 
Velaticm Biecht vader oft om dat gh ſÿne bermaninge vlieden 

ſaudt /oft om dat glu door het her-ballen vreeſt kleyn⸗ 
Ber bp hem gheacht te Worden / oft verhopt bp eenen 
anderen om uige deughdt oft andere redenen aenghes — 
namer ende meer gheftert te wefen : Wacht u oock Wel 
but eenigen Wiecht-bader in't befonder gehoorſaem⸗ 
Gendt te beleben / bant ſulcks De Wijfe feex ontraden; 
als het gene dat Bode miſhaeght / feer periculeus is/ 
beel fwaricheden onder -Wagpen / ende nauwelijcks 
Wordt bebonden bar eenighe Bepligen gebeupeht, Beel 

Synod. meer/ wacht u ban te beloven aen eenen alleen te biechs 
Mechltit. gen/want falter omvedelifch eft indiſcreet is en Gode gee⸗ 
— fins aenghenaem / eit door fjnen Licarius ende Peela⸗ 

Woe hi aen 



\ 

Van eenen ftaetdeslevenste verkiefen. 77 k, 
tent / berclaert dat ſulcke beloften br hem bart gheender 
weerde en zijn „ Bidt den Heere Dat hp u eenen gljeleers 
den ende gaeden WBiecht-Dader verleene / ende biecht 
Hoog gaens aen hem alleen: maer en hanght daer foo 
feer niet aen/dat ghy onftelt foudt Worden / indien hp nike 
Booy doot / ſieckte / etc. veel min door bedel der Oberften Dar hou 
quam berandert te worden, Godt is’t dieu vegeert/jae ner / tander 
hetis dickwüls goedt dat fulcke beranderinghen koz ac vier ber 
men/ opdat niemandt fin betrouwen op menſchen PUW tE, 
ſtelle waer ban be Dehzifture ſeght: Bermaledijdt is den 2 
menſch / Die op Den menfche betrouwt. Praeght oock 
andere Biecht · Daders raedt in de biechte / als t u be⸗ 
lieft / ende houdt uwe brijichepdt / ende om het ſegghen 
aft refpect der menfchen en berlieft die niet doende on- 
bal-maeckte biechten, Wacht u oock ban buyten de 
biechte uwe confctencie t° openbaren aen iemandt / bijz 
fonderlijck die uwen Biecht-bader niet en is / want dat 
en is niet (onder perijckel. Den WBiecht-bader als bant 
Godt daer toe gheftelt/ flact het toe u t° ander rechten / 
ende t'onderfchepden tuſſchen melacHtfchepdt ende Peut 17. 
gheene melaedtſchepdt. 

Maghet. Maer ſal ick dan de berdienftert bart He bol Doe ſyonder 
‚komen ghehoorſaemheydt oock ghenietert/ als ick fons ar dl 
Ber belofte mynen Ouderen, Biecht-bader oft Overflen fan wars 
ghehoorſaem ben/ ghelück de gebenedijde Moeder noirs ve 
‚ Godts aen dert h. Joſeph gheweeft 157 verdicriſten 

Enghel. Kadien gp ban Godt tot deſe maniere ban Pt, WET 
| leben ghevoepen 3útsals gho met oprechte liefde poaght JH cea⸗ 
uwen epghen wille te berfaken : berept om gbehoorfaf: 
‚ bepòt te gheloben/ indien fulcks den Wille Godts waer; 
ſos hebt gp gelicke berdienftert;maer ghjp moet noock 
| wachten boor de pefte Lan ghterichepdt ende bemin: 
nen d' armoede in koſt / ende kleederen fander nochtans 
upt te ſteken: oft na het exempel ban onſe L, Douwe 
mooght ghe uwe goederen berdeplen / eens deels voor Doc ſo hunus 
den armen / eens deels boor De Uercke / ende eens deels Goede ber 
‘tot uwer epghen naoùt-dzuft/ oft anderſſins: ende alg deblen KA 
pe altijdt metter herten bevepdt fult zijn / om allen u 

Dn ſullen ree 

„goet om de liefde Godts te berlaten / als hem ſulcks 
ſoude belieben/ / ghebruyckende naer uwen ſtaet uwe 
goederen ; foo fult ghu oock boor Bodt waerachtich⸗ 
lick arm ghevekent warden; ende met dent Apoftel 

Ig nict 
| 

| 
| 
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stiet hebben / ende alles befittert / boor al / foo ick 
unoch hebbe ghefepdt/ ſchonwt Beel conberfatie, hoar 
beerdje ende ledictendt ; ende voor ſos beel als He con⸗ 
verſatie aen-gaet/ ent houdt gheen gjemepnfchap/ dan 
tot Dien eynde / dat ghutot Godtbruchticheydt temant 
mooght trecken / oft ban Die ſpreken met groote ſimpel⸗ 
heudt ende eert-boudichepdt/ niet Van hooghe dinghen 

da noch ats meeſterſſe ſprekende. 
Boer in ®__ Masher. Gm de lebichept te ſchauwen / neme ick bene 
ziel np op wercke daghen / 's morghens ten minſten eene 
he lesichevot Brein De Medit atie / oft wat geets te leſen te beſteden / 
te ſchouwen, De Miſſe te hooren / ende meteene gheeftelcke Com⸗ 
ende oen dach munie / ten minſten deetachtich te Worden ban 't ſacrifi⸗ 
pd cie: het ander deel tjtds Wel te wercken / oft boor de 
einen Kercke / oft voor dert acmeit/oft baar mp; ende tuſſchen 

f bet wercken fomt-tĳdts bart Gostbuchtighe dinghen 
te ſpreken / oft Die te verdeylẽ met het lefen bart eert goet 
boecksken;aft oock verſoeten met cert gheeſtelück ghe⸗ 
fanck, Haer deit noene / hebende matelijck qheten; naer 
rent weenich ruſts / oft eene goede t° (amen- -fpeekinghe | 
fat ick Wederont wat leſen / ende Haer naer mp op mint : 
werck flellenn/het welcke oock onderbzaken ſal worden/ 
met eenich ghebedt oft het lefen ban een roofen hoep⸗ 
ken. Ten lactften fal ick den dach beflinpten met het on⸗ 
der ſoecken minder conſciencie / ende lapen gaen / als. 
aft den laetſten nacht faude weſen: met een goedt ghe⸗ 
Bachte/bol kamen berouw / ende oeffeninghe ban liefs 
de tot Jeſum mijner Brupdegom / hem verwachtende | 
alle uren met De wüſe maeghden, 

Enghel. Ist Bat ghp alfoa doet / foo fal ick met u | 
gheerne hanteren / foo fult qhp ban uwen Brundegom 
Dickwijls befocht ende ghetrooſt woeden : printipalijck 

Boe pb ís’t dat qhv onderhoudt de liefde met eert ieder / ſonder 
moer wac: teghen firyden oft achter klap: want het eerſte is eene 
ten vant ace Dochter van haoveerdije, ende Get weede / is eene moe 
ieelap, der van alle verbitterheydt. En bebleckt hieram uwen 

mondt niet met de ghebzeken ban eenighen menſch/ | 
noch en leent uwe ooren daer toe niet: Want qhn hebt u 
ſeluen ende uwe tonghe aen Bodt op gheoffert; 3 
oock neerftich om voordt ganck te doet / Waer af 
teeckenen zijn; 1. bart niemant af-heer / maet met iede 
campaffie te hebben ; teder principalgek vhanden be 

mnne 
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minnen ende foet aen ſprekẽ: 2,berfoepen ban gensech⸗ war deuch⸗ 
te des wereldts / ende fijne ſinnen bewaren / ende die ben in deſen 
berſterben: 3. grooten haedt der ſonden / oock ban de ſtaet — 
minſte gheerne ver ſmaedt worden / ende niet excuſeren — 
ſonder noodt / maer ghenepght zjn om fp ſelven te bez rooznen, 
rifpen/ende altút eert ander te laben:4,feer ſorghvuldich 
te zyn / om niemandt te ontſtichten: 5. gheboelen groott 
begheerte ban volmaecktheydt. 6. de armen te bemin: 
nen ende helxen.7. gheerne boor Godt iet te ljden / ende 
min klaghen als gp placht / om dat ghp ven Wille 
Sodts in alles acnmerckt ende bemindt. 8. haken nae 
* ghebedtsnaer t hemelfch broodt ende fijn Dader-lanr. 
9.Biek Wijls met Godt fpzeken ende ban hem / ende ban 
ſyne paſſie. ro.om geen vefpect der menfchen iet goedts 
laten / oft daerom cete goede ghewaonte achter-lateit. 
rr.de debotie tot onfe L,Brouwe bermeerderen eñ ver⸗ 
beepbeit.12, eene flilte ban herte ende lichaem geniet?, 

Schiet-Ghebedekens. 
D En Heere is mijnen hulper ende befchermer, mijn her- Pfal27. 

te heeft in hem ghehopt , ende ick ben gheholpen 
__gheweeft. P 
Mijnen Godt, mijnen hulper, ende ick {al in u hopen, ghy 

_ zijt mijnen befchermer, de hope mijns falicheydrs, ende 
mijnen ontfangher. 
O Heere ick fal u verheffen,ghy hebt my aenghenomen,en- Pfal. 29. 

de ghy en hebt mijne vijanden over my hiet verblijdt. 

MEDITATIE 

Vanden ſtaet des Religieufen menſch, begrij- 
pende dry deelen oft Mediratien. 

… Hets.bereydefel. Stelt uals inden Wemel; ende act. 
fiet Godt den Deere in d'eeuwighe glorie / vosr 
houdende aen alle gader / eenen ieghẽlycken noch⸗ 
taus na fijne verdienſten verſcheydẽ woon ſteden. 

_ Het 2. Bereydtfel. Wint den Heere Dat hp hem ghe⸗ 
weerdighe u tot ſulcken ſtaet te roepen / ende Haer 
in te bewaren, Baer hp begeert dat hp leeft tot ſyn⸗ 
der meerdere eere ende qlazie. Om twee fa 
EJEE 1. point, Oberpeyſt ten eerſten / dat alle ne zen ze oon 
Iſhen gheſchapen zyn / omt te komen tat de een: menfer ghe⸗ 

ſalicheydt in den Hemel ende hier beneffens ſchapen. 
in 

fal. 1 7. 
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iu Dit leven ooch gheraken tot eene andere/die gez 
leghen ig in de volkomenthepdt der Beuchden/cude 
—5 .Deſe twee zjn ong voor gheſtelt als 
et epnde/ende bet wit van alle onfe gedachten ende 

werckẽ. Een tweeden /datfeallegader in Wat ftaet 
bat fp oock leben / verbonden zijn tot de volmaeckt⸗ 

Macth.s. heydt: want het eenen ieghelhcken toe gheſproken 
Jeghelgyekis is / Weeſt volmaeckt / gelijck uwen hemelfchen Vaz 

dervonde tot Der volmaeckt is; gheſyck oock °t ghene den Heere 
ve voknaeckt ſeyde aen Abꝛraham: Wandelt voor mp ende weeſt 
— volmaeckt / want ſeght Chriſtus / t ghene dat ick 
— ſegghe aenulieder/ dat ſegghe ich een ieghelyck. 
— se Een derden / dat de volmaeenthept hier in gelegen 

‘bovraccare 18/ Dat men Godt beminne /upt gantſcher herte / 
heydt. ende gheneghentheydt / ende niet Bupten hem / dan 

am ſynen Wille; ende want het hem alſoo belieft; 
maer om dat Bet ſwaer is aertfche goederen te 
beſitten / ſonder de felve te beminnen; daer om en 
iſſer nier profytelijcker tot be vOlmaeckthepdt/alg 
alle ghefchapen dinghen fase wanneer uden Deere 
daertoe roept / niet alleen metter affectie, maer 
sock metter Daet/ faa Beel het inmerg moghelijck 
is/ afte gaen/ ende Berfaken, Ten Lierden / datter 
Wel verſcheyden ſtaten ende weghen zijn tat de vol⸗ 
maechthepdt /maer Dat een ieghelyck foo Leelin 
hem is / behoort te trachten naer den verhevenſten _ 
op dat alſoo de goddelycke goedertiecenthept meer , 
vereert mochte Worden, ende eerft Dooz al moet bj 
alfulche Riefen daer hem Godt toe vacpt; want/ 
niemandt tet hem kamen en kan/t en zy Den deere … 
hem trecke;ende wederom, allegader en batten dat 
woordt niet/maer Dien ie het ghegheven is. Bies 
lyck het dan feer ſorghelyckis / den roependenniet 
te Willen aenhooren/ alfoo oock boven fp felven te 
willen vlieghen /endena-der-handt met De hund 
vrouwe ban LToth achter-waerts fien / ende alfoa 
enbequaem gemaecht worden / tot Godts ryck oft 
Wel beginnen te timmeren / ende niet konnen vol⸗ 
bouwen/is voor Maer befpattens meerdich. Want 
Beter is het/lam oft kreupel/ upt de on voĩmaeckt⸗ 
heyt des ſtaets / it ryck Der hemelẽ te gaen/ als 
met twee handen / oft met twee voeten / ggeſmeten 
te worden in Bet helſche vier. Cen 5. dat den Reli⸗ 

gieuſen 

Match.22. 
Joannis 15. 
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gieufen ftaet/ naer fyn Wefen (foo verre alg iemant 
van Godts weghen daer toe gheroepen wordt(den 
alder-beauaemften ende fekerften ech is tat De 
vol-maeckthept; ende voor alſulcken Van alte Hey⸗ 
lighen / fat Chriſtus felbe voor ghehouden is. Ten 
eerſten / omdat hy wepet alle beletſelen ende occafte 

Hoe danich 
dat is den 
Leligieuſcn 
ſtaet. 

der ſonden / welcke zijn fen kerſten / den eygen wil⸗ 
le / ten tweeden welluſticheyt / ten derden ryckdom⸗ 
men / Bie t° amen wech ghenomen worden / door DE 
Dep beloften van Ghehoorſaemheydt / Supverhept/ 
ende Vrmoede . Ten tweeden /defen ſtaet neemt 
wech alle gheleghentheydt der fanden/ Want deſe 
inde Religie ſeſlden ghevonden Worden; maer ter 
cautrarie veel behulpſaemheden ende erempelen der 
Beuchden. Ten Berden, alte wereldtfche bekomme: 
ringhen / als zyn huys· bꝛouwe / kinders / Borgher⸗ 
cke ſaken / ende dierghelycke/ van welcke den H. 
Gregorius ſeght: De frêle en kan gheenſſins tot 
hooghe dinghen berheven wozden / is t Dat fp met 
het ghewoel der ſorghen / ghedurich in deſe leeghde 
belemmert blyve. Cen ſeſten / over · denckt dat de 
KHeligie niet alleen De beletfelen en Wepit / maer 
pock gheeft groote behulpſaemheyt / om tot de Vol- 
maeckthepdt te ghervaken. Cen r.achter-bolghenz 

de het ghemepn gevoelen der Goddelycker ſcho⸗ 
len / als oock verſcheyden openbaringen / wort daer 
verleent in den in ganck derghiffenifſe van alle 

ſonden: Want het een alder vol komenſte vol doe⸗ 
ningh is / ende eenenſtaet vam penitentie foo hooch / 

datter niemandt toe ghedwongen en han worden / 
ende over ſulcks ghelyck een twecde doopſel ghe⸗ 
noemt wordt. Cen tweeden / vloeyen daer ghedu⸗ 

rich upt deſe fonteynen tot De Keligieuſen veel 
verſchepden behulpſelen van gratie; Want ſos de 
wacrhept ievers paetſe heeft Soo waerder twee 
vergadert ſullen weſen in mynen naem / Daer ben 
ick rt midden van hun· lieden) ſoo grijpt fp hier ſte⸗ 
derwat den ſoeten Jeſus ende (nne W.moeder bp de 
} Meligieuten woonẽ ende de Enghelen al te gheerne 
4 met hun handelen, Cen derden/ Want de Heligie 
|, tene fthole ig ende ghedurighe oeffeninghe der 
8 | Beuchden: hier bp (oa komt noch een Belepdt/ ende 
jl foet beſtierẽ der overſten / — hulpe enz 

de 

| 

Be vzofije ; 
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Leligieuſen 
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de onderftandt altijdt bereydt / ende De ghemeyn⸗ 
{chap van alle goede werckẽ . Ten laetften berleentz 
fe eene gherufte ure des doot fen om Het lanck: du⸗ 
rich oefenen der deuchden / alg om Dat het cen fez 
kerteechen ig vande predeftinaties Wat foudt ghy 
doch meer moghen wenſchen / o Keligieuſe perfoas 

nenm/dietot deſen ſtaet gheroepen zyt? 
Deweie Let 2, point. Overdenũckt ten eerſten de weerdich⸗ 
Hert Den heydt Der Keligie / ende Des gheeſtelycken levens, 
ateortelijcken ende hoe heertjek dat het is / Door het verſmaden 
{chens. des wereldts / verheven te Worden/baven de haoch⸗ 
Gregor.ꝛ. de der aerde; niet hopende / niet vreeſende op Det aerz 
Regiſt. den / maer afg meeſter ende over-winner vanalles 

ſtaen als opeenen trap boven alle ſchepſelen / niet 
hebbende / nochtans albeſittende: Want daer en is 
gheen ander-fchil tuſſchen niet te hebben / oft niet 
te begeeren. © rycke armoede! Welcker weerdich⸗ 
heydt alſoo fp De hoachfte is / ſoo en iffer niet on- 
weerdigher/ dan ghy / o Religieus / Die proffeſſie 
maecht van de gheheele wereldt verloochent te 
hebben/ende nochtans aen De ſelve Doo? d'affectie u 
tot eenen boeck / ſchrift / kleet/oft beelt ſtercker laet 
verbindémurmureert ende on· patiẽtich u draeght / 
wanneer iemandt Ban uwe Cverſten / u deſe occaſie 
uwer verdoemeniſſe ende ſtrick wilt af nemen; jae 
meer dan de wereldtſche perſoonen / om het ver⸗ 
lies Van hunne tydelhycke goederen . Omdeliefde 
Godts wacht u ban ſulcks / ende aen gheſien Dat 
ghy kondt weſen (foo Berre ghy wilt) Heere des 
——— en verworpt u ſelven nief in eene ellen⸗ 
diohe einde ſchandaleuſe ſſavernye. Centmeeden/ / 

— hoe loffelyck het is met Abraham te gaen bupten 
Geneſ.t2. n laudt / ende ſyn maeghſchap / jae fyn ſelven te 

verloochenen door de ghehoorſaemheydt / ende den 
Heere te volghen / ende moghen ſegghen metde A⸗ 

Matth.rs. poſtelen: Siet wp hebben’talverlateinsendeugkhez 
volght.maer voorwaer Wat eene droeve falke is°t/ / 
dat ghy / naer fog kloecke fepten daor dupLels bez 
droch verblindt zynde / aen eene plactfe/ officie oft 
ghemack / oft vriendtſchap blijft hanghen / ende 
brrerkt Get verbondt tuſſchen uende tuſſchen Godts 
jac hier om foo veel te booſer ende ellendigher / hoe 
afp meer verlatẽ hebt / hoe ghy u gereeder id | 

) over· 
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Ber-gegeven hebt: Want foo de 12. Daders leeren / 
ſoodanich Weder-nemen Vau fijner epghen wille/ 
tgeen groot faccilegie/ende om De melancolie / ende 
ongherufihepdt des ghemoets / eene marrelie des 
DupLels/booz-bode van eeuwighe pynen: maer hef 
Teven der Godtvauchtigher Keligieufen is eene ops 
rechte naer-volghinghe van Apoſtolycke manen: 
ende voor·waer gheſyck het feer eerlyck is alles te 
verlaten / alſoo ie ’t oock noodt · ſakelyck / immers 
metter herte't ſelve te Daens ’t welck in hem felven 
peel ſwaerder is / gemerckt daer gheſchreven ſtaet: 
ao wie niet en Verfaecht al wat hp beſit / en kan pae 4⸗ 
mien Difcipel niet weſen / ende weder om: Die oo, ven Het 
niet en haet Dader ende Moeder / ende hier en bo⸗ iigieus Chei⸗ 
vennoch ſyne epgen fiete/en Kant mynen difcipelniet sus eñ Godt 
pu. Cenderden/dencht dat de weerdicheydt deſes na volght. 

Îlaets grootelijcks vermeerdert wodt / upt Dien, 
dat den Keligieus een leven leydt geltjck aen Chri⸗ 
flug ende met hem, alg aen ’t crups ghehecht ig. 
Daerd feght den Heere: Wilt ghyivolmaecht zyn / , „3; 

gaet henen verkoopt al war ghp hebtjen kat volght — k 5 
mpna.Eũ t ie voorwaer eene groote/ja alder-mee: : 
ſte glorie ben Heere nate bolgesende den Religieus 
volgt niet alleenlyck Cheiſtus naer / maer ooch Becel 17. 
Bodt den Vader / ter wijlen hp naer ’t ſegghen ban 
Ben B. Bernardus / tuſſchen voor ſpoet ende tégen- Bernard, 
fpoet ban verganckelycke dinghen / Voert cen beelt lacob.r. 
Ber eeuwicheydt: ghelijck den ghenen / by den welc⸗ 
ken gheene veranderinghe en is / oft over lomme⸗ 
ringhe der verkeeringhe. Gen vierden / peyſt naer 
De leeringhe Ber Ouder-Paderen / dat den Keli⸗ 

gieus onder De Martelaers gherekent wort / ende 
Wardt ghensemt eenen tenmpel ende gheducrigije 
offerande) feer aen-ghenaem aen Godt. waer upt/ 

aengheſien datter niet Weerdigher en kan weſen/ 
de heerlyckheydt der Religie uyt · ſchynt. Cen vuf⸗ one zen den 
den / deuckt dat in Dien fchroomelijcken dach des merigieug 
oordeels / belooft is aen de Keligieuſen / dat fp mede vetoa;t is in 

ſitten ſullen / op de twaelfſtoelen / vonnis ghevende dendach Des 
vover be twaelf gheflachten van Iſrael. Bunckt u — 
niet / dat in verghelckinghe van deſe eere / verſma⸗ Macth. 19 
delyckende eer loos zyn / alle rycken des wereldts. 
Cenlaetſten over· denckt ed dat De ——— 
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gheleertheydt / ende hulpe Desnaeften/B002’t meefte 
deel gheſproten is uyt de Keligieuſen: ende daerom 
ist Dat den Heere hem gheweerdight heeft / utot 
deſen ſtaet te roepen / wacht u Wel Bart on danck⸗ 
baer te zyn aen ſyne Goddelycke Majeſteyt. 

iet 3. point. oBer-teght darmen alleelyck / upt 
het Religieus ende Gheeſtelyck leven / beſtandige 
ghenoechte ſcheppen Kat: Want het voor ſeker ĩs 
dat het vermaeck deë ghemoedts in Godt alleen 
ig Des te grooter / hoe dien verder allen fakente baz 
den gaets ende faa Bernardus ghetuyght / Dat ig 
Bao waer DP eenighe ende Maerachtige vreuchdt / 
diemen treckt vpt den Schepper / ende niet npt de 
ſchepſelen / ende pruicipalyck upt De Waerachtighe 
armoede / Door de welche het herte van eenen Feliz 
gieug vanalle gheſchapen liefde Wordt bevrydt: 
ende alle geſchapen dinghen met De boeten treedt, 
Daer-en-boven upt de vol komen ſuyverheyt / door 
De welche Den Religieus maeckt een verbondt met 
ſyne ooghen ende met fijne ſiele; om foo met den H. 
Job niet eens op eene maghet te peyſen:want weet 
voor-feker/’t en zp dat ghy uwe ooghen neerftelijck 
beWwaert / ende uwe handt gack van het aen-raken 
vaneens anders handt onthoudt, ghy (ult a felven 
in’t peryckel fretten ban fchip-brake / foa het dick- 
ils bevonden ig. Ende De vreuchdt / die upt deſe 
deuchdt ſprupt is ſoo groot / dat fp (ghelijck Cata 
een Heydenſch menſch ghetunght) het Teven der 
menſchen verghelyckt bat leven der Goden: ende 
bemerckt hoe mi°’s wereldts leven Dit wordt belet. 
Cen eerften/ daar tHdelehke bekommeringhe/ tan 
Welche de Keligie niet alleen ontſſaghen is / maer 
hier-en-teahen/bzengt;t voordts eene Wonderljcke 
gendechte / door cen BerfterBen ſynder paſſien / ende 
ghedurich gebedt / ende t ſamen ſpreken met Godts 
hier bp komt noch De liefde ende het ſoet gheſel⸗ 
ſchap der gheeſtelhycker broederen ende °thandertz 
voundt / ’t Welck ban de Waerhendt ſelve den Keli⸗ 
gieuſen belooft is in dit leven, Gver welcke Dingen 
gpu dies te min verwonderẽ maet/ hoe ghy claerz 
eker na goedt vonnis fuit bevinden, Datupt ghe⸗ 
namen on-eerlijche ende vleeſchelycke wel · luſtich⸗ 
heden / atie ghenoechten gheniet worden ban eene 

Reli⸗ 
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RKReligieuſe fiele: met foo veel meer vermakens / als 
De vufte des Gerten/meerder is ende over· vloediger 
ban gheeftelnche ende Hemelſche Lertreoftinghe: 
alfoa dat met reden / De Keligie van de Beylighe J 
Vaders aen een aerdtfch ende hemelſch Paradijs De Beige 
woꝛrdt bergheleken: wat iffer dan dat teghen De —— cn 
Beligiemach worden ghewerdeert? Dus dit alfoo Boeren, 
ej over-legbt hoeveel ghy aen Bodt ſchul⸗ 
ich zijt/Dat hp u onder ontalljeke/die hu voor vbp⸗ 
bad is / verkoſen heeft : ende tat den alder- fez 
erſten wech umer falschepdt tat fn gheſelſchap / 

ende befandere vriendtſchap / ghebrocht heeft / ende 
danckt hem ſonder op-houden. 

G HEBE DT. 

O Heert, groot ie overonsuvve bermherticheytdiegby met carre 
foo enfprekelijche kracht wanuvven gheest, met foo on- Inger Á 

vveerdeerlijcke gave uvver gratie ghetrocken hebt uyt de 
sidele converfatie defes vverelts, in de vvelcke vvy te voren vva- 
renghelijck ſchaepkens dolende fonder herder, onder #,oft(dat 
fcbroomelgcker is)vveder-fpannich aen u, foeten lr s v ; hoe 
groot is ghevveeft defeblindtheyde? hoe groot deſe boosheydt te= 
ghensu op te ffaen,o oneyndelijcke goedtheydt,nte vligden, ute 
perfaken? hoe groot een gheluck is't de vverelt te fchouvven? 
ende uyt foo veel duyfende, van ugheroepen te vvordentot uvve 
vrindefchap,tot uerfdom, tot u huys, in't vvelck den menfch 
ſayverder leeft, vveynigher valt, raſcher opstaet, voorfichtigber — 
pvandelt,dichvvijlder met uvve bemelfchegratiebedout vvort, 
fekerder ruft,betrouvvelijcker Sterfr,haefter ghefuyvert vvordt, 
endeover-vloedigher vergolden. Van vvaer komt het my doch? Bern.hous. 

dat ick voor andere hoore upve flemme feggende,V Vilt ghy val- ſimile eſt 
maeckt vvefen, gaer ende verkoopt aldat ghy hebt, ende komt tegnum. 
„_wolght my naer. Van vvaer is my dit gheluch2dat ick ghevou- 
‚den hebbe de kostelijke peerle, ende den verborghen ſchat, ende 
‚hebbe kounen verkoopen mijnen acher, om die te koopen; van 
vyaer komt my deſs ghenade? dat ghy my „die daer fiet foo veel Marth, x5- 
‚ ámdefe Zee fchip-brake lijden, gheroepen hebt inde arche der ſa- 
j Bebeydt za Is v van Nazarerh, ende hebt begheert van my 
Be F 3 } EEn Ci 
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eenen Nazareumte maken; endeop den berch Tabor, u glorie 
| telaeten aenfchouvven : ende verbeffen tot de heerlijckbeydt, 
‚Shebebt DIE yan een Apoftnlijch leven „ ende handelinghe te,hebben in den 
nende tot es de z 
auckbacr: bemmel. Ghebenedijdt mynefiele den Heere, ende alle mijn ghe- 
bevor vander beenten ſeght: Heere , vvie is uvves ghelijck, die in het Lic= 
Lienne haem mijns moeders in-dachtich zijt ghevveeft mijnen naem, 

& op dat ick , dieu te voren toe-behoorde, door mijne fcheppinghe, 
ende verlofmghe„foude uvver goddelijcker Maiesteyt toe ghehey- 
ligt vvorden, tot eewen tempel endeofferhande ? vvat ſalichu 
prederom gheven mijnen beer, mijnen Godt? voorvvaer,alsick, 
u falhebben ghegeven, al dat ich ben, ende al dat ich vermach, 
en és dit alniet ghelijckeen Sterrebyde fonne een druppelken 
by de rivier, eene fleen by den berch,een koren-graenthenbyden 
hoope;vvat feoghr ickêtis al ghelijck als niet voor u, ende deghe- 
heele vpereldt, als een aeskender vvaghe. VVat benich,dat ghy 
mijnder gedencken fout?dat ghy my fout leyden uyt defevverelt, 
die gheheel in boosheydt gheſtelt is? dat ghy my met Loth foude 
brenghen uyt Sodoma,op den berch Segor? uyt AEgipten, wt 
dandt van beloften? uyt de vvoefte Zee ‚in de ſcher haeve, uyt de 
vvelcke met de belofte van armoede, ghefloten vvordt de begheer- 
dijckhevdt„oorfprenck van alle quaet, ende verre verjaegbt vvor= — 

Uuien menigherley vijanden ende de baren der tentatien gebroken. — 
Ick bidde u o Heere, en vvilt niet toe-laten,dat ich defe vvel-daet / 
oyt verghete, dat ickoyt te rugghe keere; oft achter-vvaertsfie — 
met de huys-vronvve van Loth : vvant die fijnen vijandt aldus 
bevvaert, ende met foo veel bijftandts niet enhan vveder-ffaen, — 
pvat fal by uyt richten , vvefende van deſe onverfien ? verre zy Ì 
van my dan , datick arm vvefendeomu , feckede vvel-luste — 
desrijchen,erghens af klaghe, vreefedat my iet falaf-ghenomen _— 
pvefen;blijvende ghebonden met een draeyken, daer ick tevoren — 
fohip-kabels hebbeghebrokentverre zy vanmydat mijneooghen — 
gheflagben op onghelijche perſoonen, my mijne fiele ontroove, 
oft daor te groote ghemeynfaemheyt met hun my uvven vijandt 
make; dat ick iemandts aenfprake, teghen-vvordicheydt, oft _— 
Befde verfoeckesaengbefien dat ghy, die alle goet in u beflu — Godt — 

\ 

_ Bernard. 
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Iſai 40. 



Van eenen ftaerdeslevenste verkielen. 87 

Godt zijt „van allen trooft „ my teghenvvordich zijt. Verre zj 
wanmy,dat ick,die my u hebbe op geoffert tot eenen brant-offer, 
ende mijnen eyghen vrille afghefvvoren, alseenenroover ‚ van 
bet genedat u eens toe-geeygent is gevveeft, befchuldight voorde, 
niet villendeoockin een kleynefake ‚ my aen mijne oversien 
onder-yyerpen:vvant vvat 1st o bermhertichften Ies v 2fjnen 

_eyghen vville; aengaende vvoon-plaerfe, officie „oft eenigbe an- 
_ derefaken „te vvillen volghen ? dan te mis-trouvven, van uvve 

goddeljche voorfichticheydt, ende fyn eyghen vvijsheydt,voor de 
upve te flellen?ende dat ick als een peerdt „aen u, als ridder; ende 
niet aen den toom,dat is mijne Overften, door dens vvelcken ghy 
my vegeert,vvederfpannich zy;ende my niet als eenen ffoch,doot 
bchaem,ofte blinden laten gheleyden ende handelen;noch oock, 
woor bet befte ende oorboorlijck$te houden, het vvelcke ghy door 

mijne overften fult hebben gheftelt ; maer dat alleen „’t vpelck 
den eyghen vville,(den vvelcken teghen-ffrijdende, voorts-drij- 
vende, vyeder ſtaende, hem veropenbacrt ) beeft voorghenomen? 
Verrezy van my,dat ick uyt de have, vvederom heere tot fchip- a sf gnd 
brake,die icknauvveljcknaeckt onthomeben,datieh keere naer nea warars 
bet vier, daer ick half verbrandt uyt gheraeckt ben;dat ich uyt 

_deplaetfe der pvellufticheden ende voor-fale uvves huys,af-dale 
maer AEgypten, naer °t huys vande ellendighe flavernije; van 
vyaer foude my doch aen-komen def onvvijsheydt o Heere. 

Voorvvaer diegulficheydt die Adam verjaeght beeft uyt het pa- 
radijs,ende’t vermasch der ſinnelickheyt floot den Religieus uyt 

bet gheesteljck leven ende maeckt dat die ghenedaer opgevoyet "En 
pperden in alle velden on-helfen dendrech derfonden , endede Then. 
hooverdy:,die daer den afvallighen Enchel verciert zijnde met 

alderley costelijcke gheſteenten ghevvorpen heeft uyt den hemel, 
dae felve ſmit den Religieus, die flave is fiins eyghens vville, in- 
\ den afgront der catijvicheden, ende onder-vvarpt „aen veelpe- "Tr 

‚ vijckelen ende verſtoortheden, d vvelc zede — Religieuſen Wat eenen 
pleghen over te komen. o Elendighen ende blinden Religieus, die Ai palliguai 
ghelijck eenen anderen Bſau, voor een) fchorel vitſen, het recht — * 
finder eerſte gheboorte verkoopt; aenghelocht zijnde „door be- var kamen. 
gheerlijckbeydt vaneenigheplactfe, officie, oftander vervvor- 
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pencreature , vvat ſal hy doen Heere? als ghy fult bomen ten 
_pordeel.Ick bidde, o Godt, van Ifrael die my met Abraham ghe- 

roepen hebt vyt Vr der Chaldeeuvvfthen;, die my gheleyt hebt, 
ghelick u uytverkoren volck, uyt AEgypten „inde kracht van 
uvye handt, in teeckenen ende vvonder heden, ende in uvve 
groote macht, ende in unven verheven arme; bevvaert toch 
“tgheneghy ghevroch: hebt in ons, op dat der aerde kennelijch, 
zy,dat ghy zijt den Heere onfen Godt, ende dat uvven heyligen 
aaem aen-gheroepen is over ons. Amen. 

KO: RR EENS REG EE 
tot de Vol- maecktheydt. 

Omvooꝛt te 1. Edeplt neerftichtijch op eene beguame maniere 
gaen in oefen uwen tidt / ende beletſelen / op dat ghp alles met 
ſtaet / ſgimen goede ſchickinghe doet; beneerſtight u alle Weken 't felz 
auejaer DM pe beter ende beter te werck te flellen : oock rekeninghe 
* —— houdẽde miet u ſelven: vertreckt u alle jaren tot eenighe 
fin oog etter ſtilte; ende ober-teght Dit bp ufelben op etrelijche das 
tijcke vagben Ghen) eñ hier en boven fchickt hiet toe noch alle maen⸗ 
ende als dan eenen gheheelen oft immers eenen halben dach. 
a ‚ @berdenckt alle daghen met dert B. Bonaben⸗ 
haer. tura/ Waer toe ghn ghekomen zt / dat ghy gheſtorven 
Geert ig om züt aen De wereldt / ende dat ghu ſoeckt eeuwighe riche 
t ſelse te vee dommen / eere ende vreuchdt / Die ghy in manghelinghe 
gean. aenveerdt bebt / teghen de tifdeliche ende aerdtfche, 

Want alfea door Godts gratie / fuit ghu ontgaen de 
blindthepdt/ i in de welckede ouwe Geligieufen plachz 
tert te vallen / hakende altÿdt na lichamelycke vermaec⸗ 
ſelen; ende ‘ten zy dat haer toe ghelaten worde / naer 
Garen ep gien wille te leben / ende ſaodanighe woon -· 
plaetfe ende officie te kiefen/als’t haer belieft/foa bers — 
gaenfe ban in wendighe drorfhepdt / oft vullen aen alle 
kanten de Kloafters met muenturatie. | 

einden 3. Vanckt Godt ten minften deh maels daeghs ⸗ 
er ke Daos uwer toep / ende biert eener zaerljchfchen dach — 
hoor fguen tot Dier epnude : mediteert alle maenden immers ban — 
TDP, be printipaelfte Gegels/ende letter wel op/ oft ghy oock 

voordt ganck ghedaen hebt. Dlupt bvaftelijck bpufels 
ben/alfoo welde minſte als be meefte t° onder-houdert;, 
Want die — berfupmt worden / als — 9 

4. W 
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4. Weeft gheſtadich in 'tghebedt / ende in alle uwe 

wercken / oft bandelingben ; fpeeeckt met Godt in Dier 
boegbhen / als oft ap alleen mct hem Waert in de we⸗ 
reldt / alſoo fal het gijefchieden / Dat gp ufult berheuz 

ghen in den Deere, ende fonder ſwarichepdt verſtellen 
alle ſinnelijcke welluſticheden. 

5. Bemindt alfoo d' armorde / Bat u niet en kart af⸗ Baart ac 
genomen worden / ghemerckt gn niet epghens en ohetoften fel 
hebt / macr al aen Godt op ghedraghen: ghebzuscht offeuen· 
De ghemeynne dinghen oorboorlck / ende ſchaemt u / is't 
dat ghp arm weſende / niet te Breeden en zijt / niet 't gene 
waermede haer de rijcke Des Werelts te veeden houden. 

6. Bewaert de fupberhept met het gade act uwer 
oghen / mer ſoberheydt / mett'vluchte ban Lanck-durige 
5 ende t'ſamen ſpreken ban on ghelücke 
xerſoonen; Want die her perickel bemindt ſal daer in 
bergaen. 

7. Doet neerſtelick u beſte / om de nieuf-ghierichept xccleſ.z 
als eene peſte ban devotie t° over⸗winnen; want deſe 7 
mer menich-buldighe laghen ende ftricken Den Gelis 
gieus faeckt t° onder kruppen/ daer om was t eer tiÿts 
onder de B, Oudt-Daders een ghemeyn ſpreeck woort; 
fd goeden Beligieus moet weſen ſtom / doof ende 
lindt. 
8, Bebt de ghehoorſaemhepdt alſos lief / dat ghy niet 

en wilt / niet en aen veert / niet te werck en ſtelt ſõder Dit 
alder ſekerſte recht ſnoer / noch eenichſins daer men: 
ſchelücke wishepdt / oft om beter te ſegghen door dupz 
bels bernufthept/D’ oberfte ſoeckt na uwe wille te tec: 
ken; want te vergheefs roemt gijp u ober alſulcke ghe⸗ 
Boszfaembepdt/die den B, WBernatdus neemt te wefen 
Beckfel ban booshent: maer beſorght dat den Overſten 
ban ughebsele / dat ghp niet en weyghert / niet en bez 

gheert / dan den eenighen wille Godts. 
9. Wilt ghp eenen Geligieus wefen foo bedwinght 

_Wwetonghe/ ſpreeckt eenen ieghelick vriendelick acn/ 
verhaelt gheerne dat in haer lof-weerdich i3/ ſwijght Ber gemcyn⸗ 
inſghelicks dar beriſpelick is. (hap beo 
__ zo. Wacht u neerftelijck ban’t gemeynſchap Ber flou- ——— 
dertighe / veel meer ban de ſelbe na te bolgen, Dat uwe noerme: gues 

handelinge briendelijck zp/ ende gemeynfaẽ / eerbaer ef fchout og 
‚_Rietbooffch/ d' ooghen ten meeften-deel neder-Waerts ben 
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ghellaghen / uwe fprake wepnich ende wel bedacht, het 
lichaem ftil ende ſeeghbaer / tot een teechen ban de in- 

wendighe gheruftichepdt. Is ’tdat ghp dit al achter- 
bolght/fult woonen in't landt bar beloften /ín ’t aertſch 
Paradis, fult efen Vriendt ban Ben Beupdegom / ſult 
Bevitden t’uwaert de B. Maghedt Marra, als eene 
Moeder / ende (ult u ghemepnfaent maken den heplje 
ghen Enghelen; naementlĳjck uwen Bewaerder: den 
weleken gp in alles moet te rade gaen / ende hem bez 
belen alle uwe goede wercken / ende begeerte, dat huſe 
gheweerdighe door fijne fupbere handen op te offeren 
aen De Goddelÿcke Majeſtepnt. 

Daghelijck(che Vernieuwinghe van eenen 
Religieus. 

Uoninck der Koninghen / Chriſte Issv, qhp hebt 
mp gheroepen Dao, uwe on upt · ſprekeljcke berm = 

hertichepdt / in deſe plaetſe ber wepde/ in De welcke my 
niet ghebreken ent kan / is t dat ick aen my ſelben niet 
ent ghebzehe; maer waer toe hebt olp mp gheroepen? | 
waer toe ben ick ghekomen? op dat ick de wereldtt'ees ⸗ 
nemael antloopen / ende al dat haer aengaet met de boez 
tert faude ſtooten / Dat ick u met goede trouwe ende on⸗ 
gpeveonft mijnen Wille oude offeren. Diet beif-Willich= 
Wijck ben ick ghekomen / ertde hebbe u eere belofte qhe= 
daen:my ſelven ende al Dat mp aengaet heb ick op ghe⸗ 
offert tat eertent brandt offer aen uwen berheben naem: 

Verweckſel ick ben ghekomen ont met u De minſte ban alte weſen; 
tat oodtmoes Wel werende Dat ghp d' oodtmoedighe berbeft/ ende de 
vichepht. hoobeerdighe bernedert; waer om is ’t dan? dat ick hez 

Bet ban beroadtmoedingke, bar de leeg hfte plaetſe / oft 
ban iet andes mp fal beklagen £ et bent ick daer ont 
Wiet ghekomen? en Wil ick bant niet hooren upt uben 
mondt/ als ghy konten fult alber-goedertierenften Iesv, 
vriendt klimt op waerts? maer Dat meer is / door uwe 
groote gheweerdicheydt / ick den verworzpenſten baat 
uwe dienft-baden/begheere aen u ghelück te weſen: en⸗ 
Be ghemerckt dat ghp 3út ghehoorſaem gheweeſt tot. 
Be doodt / ende dat tot de doodt des crupces / achterlam 
tende boog mu ect erempel bat eene balkomen ghes 
hoozfaemhepdt : Wat dat het zp dan / dat mijten Ober⸗ 
fien (al hebben gheftelt oft geloten, in wat faeche De 
—— ve ** 
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het oock zy / ick fal’t houder voor het befte/ ende boor 
get alber redelickſte; want ick wete ghy zijt De een wige 
wijshepdt/ende d' ont-epndelijcke goedthepydt / ende niet 
ent kant mp beter ende nutter weſen / dan dat ick mijner 
wille met dert uwen gheljck-bormich make ; ende mijn 
pogdeel voeghe naer het recht ſnoer banu Goddelick 
gagdeel ende wille: Hen welcken door mijne Oberſten / Verweckſel 
upt uwen naent mp voorghehouden wordt: nach ick ent tor B’ armoe⸗ 
fal't niet doen door bedw anck / maer vry willichlück De 
falick u offerande doen / ende arm weſen / niet met dert 
naeme alleen / maer metter daet / dervende oock met 
blüdſchap / het welck mp noodtſaeckelyck is om uwe 
liefde; want Haer gp vijck ende machtich waert / ont 
mp u bloodt ende behoebich bebt ghemaeckt: © alder- 
goedertierenften Iesv, wie iſſer doch die d'armoede bez 
mindt / ende hare ghemepnfchap haet / bergadert rijche 
dommen / ende laet niet toe dat hem iet ghebreke / ghe⸗ 
merckt dat gljn Beere niet ent hebt ghehadt / daer ghn 
u hoofdt op neder legghen ſoudt?o eeuwighe Wüsheyt 
en is dit iet de maniere / op de welcke onſe booskhepdt 
haer felben belieght + Boe foude ick mp derren berftouz 
ten u te brꝛaghen omt te fitten ín ’toogdeel ; ja oock te 
oordeelen ste belijden; dat ick al berlaten hebbe / bekom⸗ 
mert weſende met eene kleyne ende verworpen ſaecke / 
ende aen De ſelbe met on-behaoglijcke affectie bljbende 
ghehecht? o geluekigher is ’t hier voorwaer naeckt ende 
bloodt ban alles te weſen / ende nochtans alte beſitten; 
u te genieten / ende uwe goederen om uwen t'wille Ick 
bidde u heere / door uwe groote bermherticheyndt / maect 
dat ick metter daedt volbrenghe / ’t welck ick met den 
monde belide / ende datter boezwaer nieten zy / oft bez 
dacht kart worden / dat ick faude moghen begheeren oft 
‘beeefen ban u; Want in u alleen is tal belloten : wat 
wil ick Ban weten / aen-fchouwen/ oft beſitten / meer 
Ban u⸗hoe foude ick u konnen berlaten? wel i3’ t waer / 
Hat het bleeſch mp metde wereldt verbindt / maer het 
berftandt recht ende draeght mp optotu, het bleeſch 
druckt mp neder-Waertg; maer het verſtandt boert mp 
op-waerts:het bleefch dat bindt mo/ maer uwe liefde? 

ie ontbindt mp, Bewaert mp dan Deere, als den appel 
ban d'ooge / ende befchermt mp onder de fchaduwe ban 
wie vleughelen / op Dat ick int on bedervelÿckhepdt / 

| aen 
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aert tt ghelijck mach ghemaeckt worden / ende bat walle 
De ſinneltzcke gheneghenthepdt/ als den belfchen afs 
Bront berfake, Want ick weet dat is’t ſaken / dat ick het 
Pergekel beminne’t zp út teegheneghenthepòdt tot eeni⸗ 
She ereature/Mt’t aenfchouwen ber felber / oft t'ſamen · 
ſprake / ick fal berlozen gaen / oft immers tert minften 
fal Ben ſpieghel minder fiele door eene kleyne blecke 
beſmet ende foo berdupftert worden / dat ick u / o Heere, 
niet en ſal konnen aen · ſien / tat den welcken ick hebbe 
min ooghen opgheheben / tot dert welcken ick alleen 
fuchte / den welckenick upt gantfcher herte beminnes 
ende onthelfe. 

Schiet-Ghebedekens, 

K Eert wederom mijn ziele in urverufte, want den Heere 
u heeft wel ghedaen , want hy heeft mijn fieleverloft — 

vander doot ‚mijn ooghen van tranen, mijn voetenvan — 
den val. 

Mijne beloften falick betalen den Heere, voor d'aenſicht 
van alle fijn volck ‚in de voor-hooven van des Heeren 
huys, in’t midden van u lern{alem 

Ghy hebt o Heere in ftucken ghebroken mijne banden, u 
fal ick offeren het facrificie ie lofs, ende den naem des 
Heeren aen-roepen. 

In my zijn o Godt uwebeloften, dieicku, tot lovinghe ſal 
weder- gheven. 

Want ghy hebt mijn fiele vander doodt verloft,ende mijne 
voeten vanden val, op dat ick behagen mach voor Gode 

iu tlicht der levender. 

MEDE # 
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MEDITATIE. 

Vande vol-herdicheydreensiegheljcks 
in fijnen eyghen roep. 

Het in-beelden der plaetfen fal zijn, Nen-mercken de Wijz 
De Woefte werelt/ ende verſcheyden woon · ſteden in 
den hemel. ’ 

Het Ghebeat Bidt Godt om Lol-herdichepdt in den 
roep / daer hp. u in gheroepen heeft. 

HE 1,point, Nen-mercht eerft de geheele Werelt) poe bat het 
ende De verfchepden foozten van creaturen in onder · ſcheedt 

Berelbezende hoe grooten onder-fcheedt Batter is / dat tuſſchen 
onder De felve/ hoe on ghelyck d° eene ſterre is Van ie Pairs 
dandere in claerheydt ende redent bp u felben/Dat ganden woze 
int geeſtelhck lichaem der H. Rercke / oock duſda⸗ in't gheeſte⸗ 

nighe verſcheydentheyt ig Hoog Godts orꝛdonnan⸗ lick ũchaem 
tie. Aenniercũt ten tweeden / wat eene groote ſtoo⸗ DT hh · kerckt. 

ringhe daer op·ryſen ſoude / waert bp aldien / dat 
de dinghen / die dſeeuwighe Wyysheyt d° een onder 
‚Bander gheſtelt heeft / dsrdre om drapende / de nez 
derſte boven d’ opperfte gheſtelt wierden: het ſelve 
ſoude ſonder tupfel ghefchieden/ / waer ’t dateen. Pat ene c 
tegbeldek ín ſynen faetmig-noeghen hadde / ende [ui We we 
‚ naer eenen anderen Wilde ftaen. Want Wat (ouder dere (chicks 
| volghen / waer't dat een-ieghelijck in de Fepur ghe ghebro⸗ 
blicke oft ghemepnte/ oft in het hof des Konincks ker wedr, 
‚ Wilde di eerfte\mefen/ waer t dat een-tegheljck in 
het schip Ber Hepligher Kercke milde aen het roer 
‚ fitten/ vaert dat elch Bande ſteenen des hemelſch 
‚ Jerufalem/ in eene felve plaetſe wilde ghelepdt 
worden: Bet ghene dat ghy in defe dingheũ ſiet / ſoo 
‚on-ghereghelt te zyu / eet Dat het dock ſeer on- 
Bhefchickt ende berifpelijck is in deſe fake. 
Het2. point, Aen· merckt ten eerften/ de parabole 
‚Bp S. Matth.rz. Al-waer Den Weere/ aen {ne verz 
ſcheyden Dienaers verfchepden ponden gheeft; 
‚aen Den eenen vyf / aen Den anderen twee / aen 
‚Hen anderen een/ eenen-ieghetek naer fijne ep: 
ghen kracht. Leeft dan te v2eden metulof : ende 
„weet dat het beterig te beneerſtighen / dat ghy sande 

4 goede 

| 
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goede wercken / uwen roep verſekert Dan datghr 

goe datmen als nu naer den deſen / als dan naer eenen anderen 
roenaene roep ſoeckt te ſtaen. Aen merckt ten tweeden dat 
ghenomen Wp alle gader reyſende perſoonen zyn / ende dat het 
wech / Godt heter is nden aeughenomen wech / Godt die onſen 
ei — Leydts man is / eude ons LOog-gaet/ naer te vol⸗ 

— mact, ghen / Dau eenen korten ende on ſekeren wech ſon⸗ 
der leydts man te ſoecken. Aen merckt ten derden / 

Hoe dat de dat deſe wereldt als eene thaon-plaetfe oft theatre 
Ee is / ende Datmen vanuniet epfchen en fal/ wat pers 
Shaan plactfe (gone ghp glefpeelt hebt ; maer hoe wel gin dien 

perſoon / die u op-ghelepdt ig ghefpeelt hebt / wie en 
weet niet / dat Die den perſoone van eenen / die maer 
verthoont heeft / beter dan eenen anderen / den per⸗ 

Se foone Van eenen Koninck / den prijs oock baven 
hem behalen ſal: alfoo is't oock in deſe ſaecke den 
Heereen fal niet wegen / wat ftaet ghy beleeft hebte 
maer met hoe groete liefde ghy uwen ſtaet beleeft 

bebt. Aenmerckt ten vierden, Dat wy alhier inde 
VDie dat in e loop· bane / om prys loopen: maer wie ist, die inde 
edes loop-baene den pays behaelt ende wech draeght: 
base, bDoogwaer miet den Hontnck oft Prince / macrden 

gheuen / die dapperder loopt. 
Het 3. point. Aen · merckt de woorden des Apo⸗ 

ſtels / 1. Cor.iꝛ· Daer zijn bedeplinghen der gratien / 
maer ’t is ernen gheeft ; daer zijn vedeylinghen der 
bedieninghen / maer het igeenen Heere ende Daer 
syn bebeplinghen der wercken / maer het is eenen 
Godt / die her al werckt in eenen iegelpchen. Siet 
ghp wel/ dat ghy te vergheefs arbepdt / om eene 
andere Bedeplinghe te daens erde aders te wert: ' 

ken/ Jan Godts wille is.Aen merckt ten tweeden / 
Woerden Da: Hier naer -bolghte Eenen ieghelycken Wordt. 
Den toep mer D' openvaringhe des gheeft ghegheven ten po 
telcume ſyte: ende weer Vooz-ieker dat ghp gheen profyt 

ghenieten en ſult ten zp dat ghy leeft naer Den _ 
eyſth ende gratie uwes vacps/ cudeniet naer cen& 
anders roeps:noch ghp en hebt gheene reden omte 
murmureren / want abelijck den Npoftelseghts: Dit 
Werckt alfeen den eenen (elven gheeft; Deplende ee⸗ 
nen· ieghelyck fat hem belief sende opeene andes 
re plartſe / Een ieghelyck heeft ſyne epglten gave 
upt Godt / den eenen aldus / Den anderen pe fi 
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Men-merckt ten derden de woorden des Apoſtels: ‚.cor.z. 
Ghelyck het lichaemeen ig / ende heeft veel leden / 
ſos is de Heplighe Rercke: ende hetlichaem en is 
niet een lidtmaet maer beelsig’t dat den Laet ſeght / 
oant ick gheene handt en ben; ende De oore / want 1. Cox.ia 
ick gheene voghe en ben/ ick ben ban bet lichaem 
niets enis fp daer om ban het lichaem niet? doch 
d’ aaghe en mach tot de handt niet ſegghen / ick en 
hebbe uwehulpe niet vandoen; noch het hoofdt / 

den boeten/ ghp en zt mp niet Ban noode; maer 
meer De leden des lichaemg/ Die Be kranchfte ſchy⸗ 

‚ nente zyn / zyn noodelycker / ende Die Wp houden 
‚ Boord on edelſte / die behanghen Wp met meerdere 
, eere: hier upt fuit ghy beflupten bolherdichepdt in Dac em 
uwen eerſten roep / al waer die oock flechter : aen: Di ole 
gheſien hp ban >’ ceu\uighe Wijshepdt in-gheater fen mf 
ven is: hier om ontfepdt den Apoſtel te doopen / nen ceren 
‚want hp ghefanden Was omt Euangelie te ber: rocp. 
kondigheũ. Aen merckt ten vierden / oock de Waag: 1. Cor.4. 
bendes Apoſtels:Een ieghelyckblyve in den roep / 
daer hp in gheroepen is: want ghelycker ſtaet tot 
den Epheſien in’t vierde: Aen eenen-teghelijcken 
han oũs is gratie ghegheven na de mate van Chꝛri⸗ € 
ſtus ghifte Soo dans indien ghy gheene graate * 9-7 
macht oft kracht en hebt / dan am thien pondt op te 
beffen / waer am pooght ghy u twintich op tene z 
men / ende daer aen berften? Waer om wilt ghy / die 
kleyn van vermoghen ende Lan maedtzht/grooter 
kleederen / om ſoo te fegghen (dat ig) een ampt oft 
eenen ftaet aen-nemen die grooter ende hoogher is / 
Ban ghp 2 Benmercht ten vyfden / t ghene ſtaet bp Lees. 
|SLuc.e.s. Piemant ſhn handi aen den ploech flaenz Dt Prot, 
Def ende achter · waerts om · ſiende en is beguaem ie ‘onbenua 
den rycke Godts, Ende leert hierupt/ dat foo Wie ven vijche 
(nen roep berlaet/ dien on-beguaem is Den riche Godre. 
Sodts / dat ie hp wordt Daer upt gheflaten : ende 
Hooz-waer het is beter kreupel ende kranck in/t 
debente gaen / dan twee handen ende twee boeten 
Gebende/(vat ig in eenen vol maeckten fact ghe⸗ 
—— in den brandt der hellen gheſtooten te 

en. Aenmerckt ten ſeſten / datter veel wanc⸗ 
aer zyn in humenroey / om Dat fp het goedt 
hum̃en epghen vroep oft nieten enge aft 

act 

— 

| 
| 

| —— 

| 
| 
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daer op niet en letten: maer bemercken het goedt 
van cenen anderen roep / ſonder te letten op het 
quaedt/ an-ghemack ende perijckel des ſelfs. 
Want het is felter Dat elciten ffaet ſyn voor deel 
ende achter-deel/ghemack Ende on ghemack / mede 

| brenght: maer ghelyck het eene battiehepdt ende 
doe dwaes ſlechticheydt waer voor eene muſſche /Datfpfoude 
het is in fjné Willen Gebben de vleughelen van eenen ſtrups vo⸗· 
ſtaet met ghel / ende Dat fp hem ſoude benhden de groot⸗ 
ee rn Depot der ſever / niet aen-merchende hare on ghe⸗ 
haer naer Weke grootheydt: alſoo is het on-redeljchhepdt 
genen hooge: ende gheene wusheydt / naer eerten hooghen aft 
ren te ſtaen grooten roep te ſtaen. 

GHEBED TT 

O Eeupvige vrijfheydt, mijnen Godt. hoe onſcher zijnonfe — 
voorfichticheden! VVyellendighe menfchen,vvy en yve⸗ 

ten niet,vvaer toe ons keeren,vvat vvech vvy beft in-gaenmo= 
gemghy vveet alleen ende fiet„door vvat vvegen onder alle om — 

_______pveghen, ick foude konnen tot u komen, ghy raeckt vaneynde — 
ie POE zoreynde Sterkelijck, fchickt doch , ick budder u foetelijck door — 
belen in ben #pve berteljcke innichſte bermnherticheydt „dat ick mocht vol — 
a — berdelijck vvandelen den vvechdien ghy my ghevvefen hebt: — 
fem heeft. _ Opdatick mocht komen totu, naer vvien mijne ziele verlangt, 

ghelijckeenen bert haeckt naer de fonteyne der vvateren; ende 
maeckt dat ick nieten forge,door vvat vvech ghy my leyt:vvant 
icken foecke den vvech niet „maer u, mijnen Leydef-man ende 
mijn opperfte goedt. Ick fie dienoft defn door eenen feer hooghen | 
padt gaen maer ick fie oockdat hy als een menſch flerft ende | 
als eenẽ van de Princen valt. Ick fie eenen anderë‚in°tnederfbe | 
ſtaen, ende aenghefien men te vergheefs fpreyt het net voorde’ | 
ooghen der ghevleughelden , eylacen den ellendighen menfchs } 
op d'aerde vvandelende,alen valt hy niet van hooghe, hy valt 
nochtans in de Fricken der jagheren: een ander houdt het mid- 
den,endenochtansniet den rechten vvech; vvant fijn lichaem | 

Sap.s. beſvvaert de ziel, ende drucht neder den fin,met veel ghedacha 
ten belemmert zijnde. maer ick fie andere, die in cenen Jan | 

| sap 
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ghen padt u als eenen Leydts-man volghen, die op hunne hoede 
flaen „ende veftighen hunne flappen op hunne fterchtein hunne 
ordre, die in de loop-bane loopen, ende achter-halen daer vele, 
endefy behalen den prijs ; vvelckanders gheenen en is, dan ghy, 
omijnen Heere ende Codt: VVant vvat iffer voor my in den 
bemel, ende behalven u; vvat hebbe ich begheert op‘t aertrijch „ 
dan w Heere? tot den vvelcken ick, vermoeyt zijnde van den 
ppech „hakeende fnacke,ende brandende van liefde fuchte tot 
Ws die zijt de Fonteyne des levenden vvaters,tot den vvelcken 
mijne ziele dorftende is nacht ende dach; maer uvven alder- 

ichſten vville moet ghefchieden : om den vvelcken ick my 
ft houde in mijnen ſtaet; ende ick dancke u dat ghy my 

pvech ghevvefen hebt, in den vvelcken ick vvandelen mach, 
endeden padt vanuvve gheboden: ſtiert mijnen ganck, op dad 
anijne voet-flappen niet beroert en vvorden in der eeupvicheydt, 
Amen. ’ 

« G Praêtijcke 
‘ / 

Het gheluck 
Der gener WE 
Godt als 
eenen Leyts · 
man volgen⸗· 



Practijcke. 

Men ſal E ick wi ed erſte zu deſe / dick wüls Godt dancker boor ſjnen Kabe nin roep : ende De teeckenen fijns roeps fcheiftelijck bee 
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racy) evue de Waren, Want het is feker/ghelck onfen ſalighen vader | 
teechenen bs Ígnarius leert / dat den menfch behoordt te bal herden î 
biert by ghe⸗ in ſynen beghonnen ftact/ als hp den felben met rijp bes á 
thuftetebe raedt aen ghenomen heeft. Daer om niet ſonder reden 
aren. zijnder berfchepden ordren ban religieuſen / onder de 

weicke oock is onſe Societept / die niet en aen⸗ veerden / 
de ghene die eens eene andere order aen-beert hebben. 

Boebatbat De tweede / weet boog-feker Dat alle ſtaten hun ghe⸗ $ 
om mack ende onghemack Gebben / ende pepft dick wyls 
—— * aendachtelijck op de ſelve: eñ weet dat van de hoochſte 

batenzjn, ſtaten / de ſwaerſte ballen zijn, Want S. Auguſt. belidt / 
dat hp geene deughdſamer menſchẽ en heeft gevonden / 
Ban Die in de Uloofters ghevoordert sn / noch booſer 
Dan bie in de Wloofters achter-Waerts gegaen zint. 

In eenen nee Wier om ban Godt geftelt zijnde int eenen nederen ſtaet / 
ne ‚ Bient hem sodrmaedelijck ende volmaecktelijck ende 
cen qeoste al waert ghjp een Hecht oude wijf / ghy ſoudt konnê/ont — 
bolmaccfies eene excellente liefde tot Godt / onder d'Apoſtelen in den 
heydt gijevae hemel gherekent worden / ende voor veel ontallücke ves 
ket, ligienſen gheftelt wozden , °C ghemackendeongemack _ 

ban verſchenden ſtaten / heeft Deer Gedericus Bifchop 
van Lamogrert int eenen boeck befchzeben / die genoemt 
woꝛrdt / Den fpieghel Des menſchelicken levens. J 

De Hol De derde practijcke / arbevöt op un alder-ncerftichfte 
——— te behalen De bolmaeccktherdt uwes ſtaets / die in vol⸗ 

meene val Maeckte liefde ghelegen is/ noch en ſtaet niet lichteljck 
framen liefde Maer eene andere maniere ban leben, 
gheleghen. Be vierde/ ſtelt u voor ogen ’t patroon ban eenẽ uyt⸗ 

nemenden eff hepligen perſoon / die in ſoodanigen ſtaet 
als den uwen / den wech tot het eeuwigh leben ghez 
luckelijck af gheloopen beeft / ende volght dien naer: 
neemt ſulcke tot uwe patraonen ende booz- Lidders/ / 
ende bj fender dient den B, Enghel uwen bewaerder / 
alsden lepdts -ntan uwes weeks ende lebens, ° 

Schieten 
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Schiet-ghebedekens. 

MÌ* herte is bereydt, o mijn Godt, mijn hette is bereydt: pfalm;:073 
ick fal u Pfalmen — mijnẽe glorie. 

Als een laft-draghende beeſte ben ick by u, ende altijdts ben Pſalm. 72. 
ick by u. Í 

Ick hoore u toe , maeckt my falich, vvant ick hebbe uvve P{al18: 
rechtveerdicheden onder-{ocht. 

| 
| 

| 

| 
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AEN-MERCKINGHE 
OP HET TWEEDE BEELDT. 8 

Wat berbepdt ghyu te bekeeren 
tot den Heere uwen Godt / ende al ugoedt? 

Poedt uo ſondaer om u te bekeeren tot 
uwen Schepper, ende Verloſſer, en blijft 

niet [A] twijfelachtigh: wãt dedoot volght 
u. Siet [B] Ieſus ghereedt om u t'ontfangen, 
Aenſiet ſijne wonden let op fijne [c] pijné, — 
ende hoe dat hy u goedertierlijcktegemoet 
gaet. Verfmaedt de[p ]werelt met haer be- 
drogh;verfoeytdefr |fonde, alseé fchricke- — 
lijck monfter;volght Ieſus, en de{r]deught, 
die den [ce] Enghelu toont : let op den prijs ki 
die daer toe (taet , ende neemt uwen toe- 
vlucht tot haer; door[nJberou van fonden, Al 
ende door{1]biechte aen den Priefter ghe- Ä 
daen: volght d'exempelen van [x] die peni- 
tentie ghedaen hebben, opdat ghy mooght 
vol-doen voor Godt, alſoo ſult ghy verloſt 
worden vanhet jock des helfchen Pharao, 
ende fijne flavernijen; ghelijck de [1 j Kin- 
deren van Iſrael door het uyt-gaen van E- 
gypten: blijft hier niet ſtille ftaë, maer trect 
voordtsnaer u vader-landt,alseen reyſende 
man, baent hier toe den wech door[ Mm Jael- 
moeffen, [N]vaftenende[o] bidden. Och * 
hoe verblijden haer [r] de Enghelen over” 
eenen fondaer penitentiedoende:ende wat 
eenen grooten loon fal al-fulcken fiele te 
verwachten hebben! | 
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Vaneene rijpélijckebekeeringhe. zor 

Her IV. CAPITTEL. 

Beraedt om rijpelijck tot Godtende ons eynde 
te bekeeren, als vvy van den rechten 

vvech af- gheyveken zijn. 

wet fal’tubaten/ a reyſer / Dat ghy het epnde 
uwes Ten weet / Datu doo? het ghelovve 

Godt ende den werk tot Godt/henbaer geworden 
is / eũ gat ghy eenen ſtaet deg leveng verkofen hebt; 
is t fake bat ghy due berre gekamd zijnde, af-Wijct 
ban den rechten wech / u epnde/gheluck ende ſalich⸗ 
hepot vergheet  Doorwaer het faude beter ghe⸗ 
weeft hebben’ dat ghy Godt noch ſyn ghebodt met 
en hadt gekent:wanit den knecht Dre den Wille fyns 
Heeren weet/ Ende niet en doet / die ſal gheſſaghen 
waden met veel lagen. Ghelycker⸗wyjs den Apo: Romr. 
ſtel fepdt / dat fp gheene onfchult en hebben ; Want 
als fp Godt gekent haddẽ / ſoo en hebber fp hem als 
Godt niet ghe eert oft ghedancktsmaer fp zyn ydel 
geworden in hunne gedachten sen hun onwys herte 
tg verdonckert gheworden:want ſeggende hun felz 
ben Wijs te weſen / zynſe dwaſen gewordẽ / eñ Daer- 
am heeftſe Godt ghelevert in de begheerten haers 
Herten in onſuypverheydt / ende ſthandelycke luſten. 
Is t ſake dan/ dat ghy(die dit leeſty noch door mẽ⸗ 
ſchelycke kranckhendt af - ghekeert zyt Ban uwen 
Godt / van u goedt/uwẽ alder · liefſten Bader / ende 
alder machtichſten Schepper; ick bidde u door het 
bloebt ban Chriſtus Jeſus / ende uwe falichept/dat  ; … 
ghy niet lanckfaem en zyt om utot DE Weere te be; “F5 
Keeren/ ende het felbe niet upt en ftelt van dage tot 
Bage. Want onberftens fal ſyne gramfchap kome, 

| ende in den tydt der wzakẽ (al hp u vernielen;maer 
Keert u tat hem op defen felven oogen blick / eñ Verz 
ſucht tot hem. Want fre machtige handt is over 
unpt ghereckt; keert weder -om/ ende keert u op 
den rechten Wwech/ tot uwen Weere uwen Godt. 
Want hp heeft ghefepdt : den ongoddelijeken Bers Ifaiz 55- 
fate fijnen wech / ende eert ongherechtich man fijne 
ghedachten / ende laet hem weder - heeren tat den 
Heere / ende hy fal ſyns ontfermen: tot onfen Godt / 
Want Gp is veel om te — — 6 3 Den 

Luc.a 2. 
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Den menfch. Gek Weet/ ende kenne opentljck / het 
epnde waer toe dat ickt gheſchapen ben /te weten — 
om Godt den Heer te Dient;ende dat hier in almin 
geluck ende falichepdt gheleghen is: maer wat fal 

Pfalzy. ick doen? Want mine boosheden zijn boven mijn 
hooft gewaſſen / ende gelijck eenen (Waren laft zjn 
fp op mp befwaert. Ick be vinde dat ick neder ghe⸗ 
daelt ben ban Jeruſalem naer Hericha/dieter canz 
trarie upt Jericho moefte món répfe nemen naer 
Get hemelſch Ferufalems ende nochtans foo ben ick 
met veel andere menfchen Lerblindt gheweeſt / Dat 
ick voor mp nam alg- Dan mjn felven tot Godt te 
bekeeren / als ick eerft Godt met alderlep fonden 
ghenoechſaem vertoont foude hebben: ick hebbe 
voor mp ghenomen als-dan mp tot ſynen Dienft te 
begeven, alg ick onbeguaem foude efen door mijz 
nen enderdam/ om de Wereldt Tangber te Dienen & 
ende als ick dennieuwen wyn / den fleur ende jeught 
myns levens aen de Wereldt gheſchoncken hebbe / 
dan ſoude ick np felven/flay ende krachteloos zyn⸗ 
de/ tat Den Dienft Godts begheven: ende mepndt 
ghy dat hp mins ghenadich fal weſen? 

Mactharr. Den Enghel. Hooꝛt den Heere ſegghen: Lamttot 
mp Die beladen ende belaft zijt / ende ick ſal u ver⸗ L 

Pfal2é. maken: Betrout in den Heere) ende deet wel / ende 
ghy fult geboet Warden in ſyne ryckdommen. Al⸗ 

Eccls. leen en Bertaeft niet u tot den Heere te bekeeren/ 
ende en ffelt dat niet upt Han daghe te dagje, want 
onverfiens fal fijne gramſchap komen / ende tn den 

Plal.7. _ tötder wrake ſalhyuvernielen. Spoedt ute bekee⸗ 
ren / op dat hy uwe ſiele niet weeken neme als eenen; 

Den eerſten Jeeuw / ende datter niemandt ghevonden en oarder: 
— dieſe verloſſe ende behaude. En weet gin niet dat⸗ 
tebatenhein Merdich-wijls al te laet remedie ſgect/ als de ſiecte 
tijdtg wever nu ghe wortelt ende veroudert ist Wat pofnte ſul⸗ 
te keeren. len Daer Doch kamen tan dit upt flellent en fiet ghy 

nief; dat eenen boom nief gebooght ent kan Worden 
dan alg dien nach jonck oft cent roede is;alfoo oock 
fult ghy geluckich weſen / ist false Dat ain in tudts 
uwen Bals bught onder het ſoet joch bau Chriſtus 
Jeſus uwen Heereseit de klepne kinderen van Ba⸗ 
Gplonten(vatzhnde op- klimmende redachten)flaet 
aen Ben ſteen / on dat ghy niette Langh ve e/D 
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ſelve ſoudt konnen verwinnẽ. Want wie iſſer ſieck / 
Die verwacht tat dat de ſieckte vererghert is? Wie 
is eenen wijfen repſenden man / Die ſhne repſe upt- 
fkelt/tat dat door den gheduerighen reghen / Be Wez 
ghen met te paſſeren en zy Wie iſſer Dte verbeydt 
dat den draet / Die hp qualyck af-fupden kan / ghe⸗ 
waſſẽ zp alg eene ſchippers habel/ dat is tot datde 
guade gewoonte Dieper ghe wortelt is / eñ quader zp 
am upt teracpen? Wie iſſer ſoo dwaes / die voordtsa 
gaet dwalen / als hp bewerckt dat hp Landen rech⸗ 
ten wech geweken is? Wie iſſer die het pack ſynder 
ſonden / nũ wiet op-heffen konnende / am aen De voe⸗ 
ten Chriſti onſes Salich-makers/ eñ des Prieſters 
afte legghen / ſal konnen verdraghen / nach grooter 
gheworden zynde? Het gere Dan dat ghy eenen an⸗ 
Beren ſoudt raden in faodaniahe fake (iet Gier Wel 
op) gheeft deſen raedt aen u felven. 

Den menfch. Eplaes! en ig Dau De ghedachteniſſe 
bes doodts niet krachtieh genoech om my dit wys 
te makẽ / de welcke mp (al verraſſchen / ende komen 
ghelyck eenen Dief iden nacht / ende op ſulcken ure 
Bte ick ming ben berwachtende $ mt wec 
Den Enghel. Siet wel toe Dat ghy in deſer BICGEN oe ge omge: 
mier gheffraft en wordt:de ijle gijp nu kloeck ende zer separ ves 
Wel-varende teh vergeet;dat ghy in de ure Baars / orde 
Awes doots/ Apel u ſelven / ende Godt mede niet in⸗ als daa Her 
dachtich en zyt. Ben vyandt fal u als dan dapper⸗ — — 

k den-vailen ende Beftrijden/einde dat faa veel te PBASE 
Kloecher/ hae dat hpu dick - wijlder over-Wonnen 
heeft / ende ghy door de menich- vuldicheydt uwer 
ſonden te ſwacker ult weſen / faa veel te geweldi⸗ 
ger fal Ip u aen-ballen/Ioe dat u alg-dan de krachz 
tender fielen ende des lichaems te meer ſullen ont: 
Baeken. Alis t fake dat Gant belooft heeft vergif⸗ 

| sld genen Bie met een rouwich herte tot hem 
ame/en heeft hiertoe nachhtagntef belooft gratie 

te gheven/ noch toe geſeydt / dat ghy den dach Lan 
Morgen fuit beleven. Hoe grootelycx (ult ghy iden 
Bach deg oordeels befchuldicht wordẽ / dat ghy bu- 
na de ghelegenthepdt uwer falichendt Beronacht: 
ſaemt /eft ben wech uwer bederffeniſſe / met groot 
| arbepdt ende berfchepden perdekelen gefocht hebt? 
Wat eere fat het Gem dan efen / die geheel (pn 
[59 6 4 leven 
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levert qualyck over-ghebzacht heeft? wat fal hp alg- 
dan maepen/ Die ín ſyn leben voor fp-felben/ fmerz- 

Matth.7. ten/ende eeuwighe toymenten ghefaept heeft t Oft 
ſullen fp pluchen wyn· druyven Lan de doornen; 
oft vande Diftelen/vghen £ Is dit eene berepdinz 
ghe om Den Kechter te verſoenen / D'een fande op 
d'ander te Bergaderen 4 

Den menfch. Ick bemerche/ ende fie Klaerljck/ 
datter niet droevigher en fal efen in der eeuwich⸗ 

Roms hendt / dan dat-men in den tydt vanghenade / fp- 
felaen vergadert eenen fchat der gramfchappen/ in 
den dach Der gramfchappen ende Lan Wzake/ ende 
Sat door dien wy Godt meer vergramt / ende meer 
onghelyck ghedaen hebben / hee dat hy in Dit leven 
ghenadigher tons waerts ie gheweeſt. 

Den derden Den Enghel. Alwaer het bp al-dien/ dat ghy inu 
fe ddr uprerfte ſalich foudt wordẽ / faude’tniet eenupt-finz 
teelgekt moe nichepdt wefen hier te blijven in den ſtaet và eenen 
favetijcken Moogdenaer ende vant Bodts;inden ffaet van een 
ſtaet Der ſon⸗ ſlave / liever dan vrh te weſen / ende laten allen den 
Dei, thdt Lan Lerdienften eñ Bodt te belhaghen voor by 

gacnt det fake dat ghy Godt in der eeuwichepdt 
uilt lief hebben ende beminnen, waer-om wilt ghp 
hbemnubatensig’t dat ghy hem alg-dan fult beminz 
nen / hoe grootelycks fult ghy u bedroeven / dat ghy 
uwen Dader/uwen Heere / ende al ugoet / ſoo langh 

— df Nd 

fuit ghehaet hebben. Ghy en laet hier gheen ghelan — 
gentheydt oft occaſie van eenich tudeſyck ghewi 
vsorby gaen / ent fult ghy veronachtſamen d'occaz 
fte ban eeuwige ryckdommen te bekomen? Aen · ſiet 
eens hoe ſorchvuldelyck dat de heplighen ghewan- 
delt hebben in de tegenwoordicheydt Godts/ ende 
vreeſden den Heere gelyck op-ryfende baren tegen 
haer-lieden op-flaende/altyt bevreeſt weſende / niet 
tegen ſtaende dat ſy haer nerghens in ſchuldich en 
kenden / en Waren nochtans tot gheender tyden ons 
beſorcht. Ende ghy ſoo menich-mael ban mp ver⸗ 
maent weſende / op dat ick mp ſoude maaken ver⸗ 
heugen in uwe bekeeringhe/hebt mp foo langh we⸗ 

Amb.hib.2. Derfpannich gheweeft. En laet u niet voor· ſtaen dat 
de pœnit. Bet foo licht 18/fp-felben te bekeerẽ / (ſeght den hep⸗ 
c.19. ligen Ambroſius) ick heb bevondẽ dat het Veel lich⸗ 

ter is / Dat-men hem ſoude Behouden in ſyne *— 
ik DT onnoo⸗ 
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Van eene rijpelijcke bekeeringhe. ros 
ennoafelhepdt/dan hem te begheven tot eene waer⸗ 
achtige penitentiesende al en Waerder anders niet/ 
wat iffer droevigher dan te teven in eenen ghedue⸗ 
righen ſtrydt / benautbeydt / ende een knaghen van 
canfcientte fonder ap-houden dach endenachtiheeft 
dit uwen Salich maker bp u berdient 3 is Dit ſyne 
boet-flappen naer-ghevolgbt/hem te verbellighen 
om dat hp genadich ende bermhertich is gheweeft; 
ende den (pot met hem te houden / om dat hylanck⸗ 
moedich ende facht-finnich is? En weet ghp niet; Rom 1. 
ſeght den %poftel/ dat de goedertierenhepdt ende 
goethepdt Godts u verwacht tot leedt weſen ban 
u voor leden leven? Och hae groot is de goedtheydt 
die hp u daghelycx betoont inu te fpijfen/ t'onder⸗ 
houden/te befcherme/ende alle creaturen om uwen 
ille! en kan u dit noch niet· met · allen beweghen? 
Schoft ghy verſtont / ende Dat in deſen uwen dach / Luc.s. 
die tot uwen brede is! Ende wat is het doch datu 
af-haudt van uwen Godt / van uwe ſalicheydt / glo⸗ 
rie/goedt ende ſalich lever; van het om heſſen ende 
liefde Van eenen ſoo goeden Dader Wat is het anz 
Bers dan een luttel ghenuechts ende ydelhept defer 
werelt / be welche nochtans met foo grooten ancxt 
eit foech vuldichepbt ghefocht/ met vreeſe be waert/ 
ende verloren zijnde befchzept wort; daer en⸗ boven 
Gier namaels met onſprekelycke pynen / oft wel al⸗ 
hier met gheduerighe tranen betaelt moet worden? 
Want komt ghy eeus ouder het ghetal der upt · ver⸗ 
korene / ſoo (ult ghy wenſchen dupfendt dooden ghe⸗ 
ſtorven te hebbẽ / liever dan dat ghy Godt al mãch⸗ 
tich vergramt ſoudt hebben. Gaet dan / ende geeft 
u tot eene wel-lufte ban eenen oogen · blick / die ghy 

daer naer met de eeuwighe ſtraffe moet bekoopen. 
Bekeert u / bekeert u / eñ ſiet Wat onder-fchept Dat: Malach. z. 
ter is tuſſchen den rechtveerdigen ende den godde⸗ 
boſen / tuſſchen den gen die Godt oft ſynen bjant 
‚ Dient. Want hp is den Weere/ende Daer en is ghee⸗ 1.Reg.z. 
en anderen neffens hem/ hy is den genen die Doot- Pſalm. 44 
‚ laetende weder-om levendich maeckt: hy is groot: 
‚ Dadich/ende fijne groot-dadichepdt en Geeft gheen __ 
‚ @pnde; hp is alleen die onſtervelck is / eude Woont 1-Tumoeé. 
‚ Êmeenttcht/daer-menniet aen komen en kan : ende N 
doꝛft ghp u noch verftauten om defen machtighen 
EK G 5 rn Heere 
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Heere te verſmaden / ende liever aen te Hangen ſh⸗ 
nen ende uwen gheſworen vyandt / door eer ſucht / 
gierichepdt / ende ydelheydt deſer wereldt? Jeru⸗ 
falem/ Zeruſalem / bekeert u/ bekeert u / tot uwen 
Peere uwen Gout. 
Den menfch. Geis en heb niet / heplighen Enghel! 

dat ich Gier teghen ſoude verantwoorden / als ghy 
mp ſeght: Staet op/gijn die daer flaept/ ende ver⸗ 
weckt u Gan Der doodt / ende uwen Salich-maker 
falu verlichten ; ende overmidts dar ick bekenne / 
dat het in alles Waer is /’t gheen mp Loo voghen 
gheſtelt wordt / ſoo en heb ick niet Daer ick mp met 
recht mede ſoude konnen verdedigen; over wonnẽ 
Wefende van De waerhendt. Want ick foude wel — 
uptfmmich wefen te ſondighen / By al- dien ick my 
et voor ſtaen / dat ick naer alle mijne mis daden 
gheene ghenade en foude konnen verwerven: ende 
Weet ick Dat ick eenen goeden ende bermhertighen 
Heere hebbe / bie niet teghen-ſtaende dat hp grooz 
telycks voor de menichte mynder ſonden Lergramt 
wordt / nochtans ghereedt is myne ſonden te verz 
gheven; hoedanich ſoude deſe myne baoshepdt Wez 
fen/ quaedt te willen zyn / om Dat hp goedt ist 

Ghebedt van eenen die hem tot Godt bekeert, 
uyt den H.Auguftinus, 

Her Ieſu Chrifte, Sone vanden levendighen Godt,diemet — 
uyr-gheftreckte armen, tot de verloftinghe van alle men- 

fchen,ghedroncken bebt den Kelck van u bitter lijden, komt my 
vandaegh te hulpe. Icharm zijnde, kometot den ghenen die 
rijck is; ellendich,tot den ghenen die bermhertich is : en laet my 
doch nietonghetroo8t vvech gaen. Tek kome tot u hongherich 
zijnde en laet my niet gaen onverfaedt. Al is°t dat ick verfuchte. 
eer ick ete, verleent my, dat ick naer defe verfuchtingen mach 
ghefpift vvorden. Voor al,o alder-ſoetſten I £ s v, ick belijde in 
de teghenvvoordicheydt van uvve grondeloofe bermherticheyt, 
teghen mijn eyghen fêlve mijne mifdaden. Aen-fiet‚o Heere, hoe _ 
dat ickin ſonden ontfanghen ende gheboren ben , ende ghy hebe 
my ghefuyvert endegheheylicht, ende ick heb my na-der-handt 
mes meerder fonden beſmet. VV ant ick heb gheborenghevveest 

ti 
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zn het ghene dat ick- nieren konde ontgaen ;, maer heb my daer 
naer vrij-vvillichlijck in mijne vuylicheden ghevventelt. Dit is 
het quaedt‚o Heere,daer ick u mede onteert ende my felven be- 
ſmeurt hebbe(die ghy nochtans naer u beeldt ende ghelijckeniffe 
ghefchapen hadt)hooveerdicheydt, ydele glorte, ende meer an- 
dere fonden „met de vvelcke ick mijne arme ficle nu befpvaert 
endegheguetft vinde, Siet,Heere , hoedat mijne fonden boven Pfal.37, 
mijn hooft gbevvaffen zijn „ende als een fpvaer pack my felven 
overladen; ende ten zy fakedat ghy, vvien heteyghen is ghe- 
nadich ende bermbhertich te vveſen my by-fhaet met uvve krach- 
tighe handt, ick ſal teenemaelte nietgaen. Slaetuvveooghen _ 
op my,o H eere,die heylich zijt, endefiet , hoe dat mijnen vijandt 

_geghen nyop-faet fegghende : Godt heeft hens verlaten , ick fal Pfal-70. 
hem vervolghenende vangen, vvant daer en is niemandt , die 
bern uyt mijne handen kan ontvveldighen, Ende hoe langhjule 
_ghy vertoeven, o Heere? keert u tot my „ende verlost mijn ziele; Plm, 
bevrijdt mydoor uvve ghenade. vVeeft uvves foons hermher- 

— tich,die ghy niet fonder grooten arbeyt gebaert hebt, ende en acht 
foo ſeer mijn quaedt niet, dat ghy daer door uvve goedtheydt 
« oudt vergheten. VVie iden vader die ſimen fone niet en ver- 
loſtẽoft vvie is den fone die van den vader met fijne qhenadighe 
handt niet en vvordt gheftraft? Soo dan „o Vader ende Heer al 

_ getdat ickeen fondich menfch ben, icken kan nochtans met 
laten uvven fone te zijn, vvant ghy my ghemaeckt bebt ende - 
hermaeckt. Ist dat ickergens in ghefondight heb.fiyvert my, * 
ende door uvve gheeffclinghen ende ſtraffen gheſuyvert zijnde, 

_depertmy over aenuvven Sone. Ishet vvel moghelijck dat een 
*8 

moeder, het kint dat fy in haer lichaem ghedraghen hecſt, kan war dik: 
wergheten ? ende al vvaer.het by aldiendat fy het vergate „ghy 
k nochtans alseenen goedertieren Vader , hebt belooft ons niet te 

vergheten. Ick voepe tot u, ende ghy en verhoort my nietzich ben 
_ indroefheydt„endeghy en trooft my niet. VV at fal ick alder- 

ellendichſten menfch ſegghen oft doen?Ick bert vervvorpen van 
__maenfchijn, aen-ghefiendat my defen trooftontbreeckt. VVee 
_my.van hoe grooten goedt ben ick gekomen totzen — 

quaedt 
* 
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quaedt!vvaer ginckick ende vvaer toe ben ich, gekomen! vvacr 
ben icksende vvaer ben ick niet! vvaer hebbe icknaer verlangbt, 
ende vvaer naer verfucht ick nulick bebbe raft gefocht ende fiet 
ick ben benaut; fiet ick fterve „ende mijnen Salich-maker en & 

met my niet zende het vvaer my nochtans beter niet te vvefen, 
dan fonder mijnen Salich-maker te vvefen: het is beterniette * 
leven dan fonder het vvaerachtich Leven tedeven. VVaer zijn 
gvveoude berenherticheden,o Heere Tes v ! fult ghy altijt op my 
vergramt blijven? verfoent u over my ende vveeft mijns ghena- 
dich,goch en keert u aenfchijn vã my niet ; die het ſelve om my 
te verloffen, niet af-ghekeert en hebt vande ghene, die u befpot 
endebefpoghen hebben. Ich belijde dat ick. ghefondicht hebbe, 
ende mijne confcientie ghetuyght my , dat ick de verdoemeniſſe 
pveerdich ben „ende niet machtich en ben voor mijne fonden te 
pol-doen; maer het isnochtans feker dat uvve bermherticheydt 
alle mis-daden verre te boven gaet. En vvilt teghen my niet op- 
teeckenen, o alder-goedertterenftE Heere, alle mijne bitterheden, 
noch met uvven dsenaer in t retht treden ; maer vvilt my naer 
de menich-vuldicheydt uvver ontfermherticheden alle mijne 
ſonden vergheven, Amen. | 

Practijcke tot eene rijpe bekeeringhe. 
D Eerſte te bemercken dat het onwijſſelhck ghedaen | 

is / iet anders dan defe fake meer ter herten te treckẽ / 
waer aen hetalsendede falichepdt ban de menfchenges 
leghen is, Want wat batet den menfche/dat hy de ghe⸗ 
heele wereldt winne / ende dat hy ſchade lide aen fre i 
ſiele? 

Detweede / dagbelijer °s abortdts eert bast deſe naer⸗ 
bolghende bemerckingien bp fp - felben ober · legghen / 
waer dooz hp mach berweckt ende boordts ghedze ben 
wozden;ende t'ſamen / eer Gp gaet ſſapen / ober dencken / 
Bft hy ghereedt is te ſterven. Want den ſſaex eert waer⸗ 
achtich booz-beelt is bart de doodt / ende oock dert wech 
tor De felbe hoe dick wijls is het ghebeurt / dat dert ghe⸗ 
nen Die s abondes gheruſtelick is gaen Kapen / °s mor⸗ 
ghens onberfiens doodt ghevonden is? Zijt ghp wijs/ 
foo en fult ghy u tot den ſlaep niet begheven / u ſtellende 
fn periskel van De eenwige doodt. Het is eene grouwe⸗ 

Weke 
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Ucke fake te ballen in De handen ban dert lebenden 
Godt. 
De derde / ſekere bequame uren hier tor ſchicken / be⸗ 

fonderlijck 's heplich daeghs. Maer/eplaes! foo verre 
zijn wp berblindt ende berlapt / dat Wp lichteltjck vin⸗ 
dert tijdts ghenoech voor ons tijdelijck profijt; maer boog 
onfer fielen falichepdt/ende boo: Godts dienft/ konnen 
Wp qualiÿck eenen ooghen blick vinden / aen-gefien Dat 
ans gheheel leben bp-nain thdeljcke bekommerniſſen 
berſleten wordt. 

Korte bemerckinghen dienende tot onſe bekeerin- 
ghe, ende om cen goedt leven te aenveerden, die 
vvy dick-vvijls , maer fonderlinghe teghen den 

_ nacht behoorden te over-dencken. 

Emerckt tert eerften/ dat ghp als eenen pelgrim ende Defe poinstt 
2 repfenden man zijt / ende ſpreeckt u ſelven aen ín Dez ari op de 
fer manieren ; Waer ga icke tot warepnde ben ick ghes ese baren 
ſchapen / ende den wech ban dit leben in getreden? CU iS ghefeltjpag. — 
boorwaer op Batick eens (oude gheraken tot het he⸗ 45. 
melfch Jeruſalem. Maer lepdt mp derwaerts oock het Denercht tẽ 
leben datick lepde / ende ben wech die ick in ghetreden Pin 
ben 7 Wanneer fal ick kamen / ende berfchijnen voor eigen zé na page zt, 
aenfchún/ mijnen Godt # eylaes mijne wooninghe is 
berlengbt! 
Bemerckt tert tweeden / Hat eenen reyſenden man / Cen tweedẽ / 
daghelijcks voordts moet gaen/ ende foecken de kortſte dat hr alle 
Ende fekerfte weghen / ende ober-legbt oft ghy dit doet : — / 
oogwaer int Dien Dat u / over wech gaende / den fekerftE ende ven 
bead wierdt / (oudt gp dien niet in gaen + Waer 't kortſtẽ wech 

1 
— 

p al-dien/ dat u int eenighe fake ban grooter gewichte onder · ſoeckc⸗ 
erfchepden vader voor ghelepdt wierden / en ſoudt ghy 

Ben ſekerſten niet verkieſen / beſonder / waer't dat u Bez 
fen ghegheben wierde / ban een feer Wijs ende verſtan⸗ 
Dich man? Shebzupekt deſe felbe wijshegdt/in het gene 

| ne fieleaen- gaet, hoort wat De eeuwighe wijs 
bendt ſeght / ende het gente dat gijp eenen anderen foudt 

kaden / ſtelt dat boor ufelbente werck. Biecht udicke 
ils / ende ontfangbt het B Dacrament/ eff hebt mede⸗ 

‚ Wden mer uepghen frele/ is ’t dat ghp Gode wilt beha⸗ 
gben / foo dat gh tot gheender tfdt / niet een ure lanck 
Ulft in de bjandefchap / oft verlaten van Godral- 
B machtich/ 



110 Denl. Boeck. HetIV. Cap. 

machtich / in de macht ban den vijandt Der hellen / le⸗ 
bende naer (jn goedt duncken, Eplaes/ beel wiſer zjn 
De kinderen Hefer wereldt / Dan de kinderen des lichts — 
it hun gheflachte 

Cen derden/ Wemerckt ten derden / beefchepden bekommeringen 
bat aue 7— der menſchen / ende waer omt Dat ſy haer tot He ſelbe bez 

| — gheven met gantſcher krachten / foo ban ſiele als van 
lichaem: te Weten / op dat fp vijckdommen ſouden mo⸗ 
ghen bergaderen/ oft Wel dat ſyeere ende gónfte der 
menfchen fouden bekomen / extde Dat voor eere wijle 
tydts / oft eenen ooghen·blick: ende deſe konnen Dick: 
mael op dent ſelven oogen⸗ blick / door eene kleyne faute/ 
oft doot eert woordeken ban eenen quaedt willigen / oft 
dooz het ſchieten van een laot/verlozen gaen. hHoe beelte 
beter is het dan te dencken op De eeuwighe eere / ende 
goedt- guaſticheydt ban den eeuwighen koninck ende 
fijne rückdommen? Jidelheyht der hdelhendt / jdelheyt 
Ber jdelheydt / ende het en ig al maerdelhepdt. 

Een vierd / Bemerckt ten vierden / wat de Honingen ende Print: 
vat al her ge“ cen Defer Wereldt zijn/ende wat bat HodtisDpenzijn 
ne laer is / va anders niet dan wormen der aerden / ilaven oft onſe me⸗ 
mis, de knechten: heden zünſe / ende morghen niet. Over- 

leght hoe Dat ban d'eene zijde eenen worm der gerden / 
ende onſen mede knecht / ban ons begheert ghedient te - 
Wefen/ ende van V'andere zijde Godt: fiet hoeneerftich 
ende beerdich Dat De menfchen zijn / haer niettemoepes 
liek ballende om eenen Prince te Diertert / Die haren 
mede-knecht is: ende hoe beel beloften moet Godt bp- 
been ghen/ ende bermaenders upt fepnden/ eer hem het 
thiende deel be wefen wordt / ende dat dit felbe noch niet _ 
eer en ghefchiedt/ bear dat het Van den mede - knecht 
goedt ghe bonden ende toe ghelaten Wordt: ober pept 
boe leclick ende anweerdich dat ſulcks is / ende ſeght: 
Mp is goedt Gade aen te hanghen / te ſtellen mijn bes 
trouwen op misten Beere/ mijnen Bodt, 

Een viſden / Ten bf den / bemerckt eerftmael als ofter tu eenighe 
glijd Weder- omt ghekemen Waren upt de helle / ſoo ban de 
arbepot nace Hendenen / als van de Chriſtenen / ende die uwes gelijck 
hberdienſte. gheweeſt hebben/’t zp Keyſeren / t zu Krüchs mannen / 

Peincen / Raedts- heeren / etc. braeght haer welcken 
toon dat fp ban De wereldt voor haren atbepdt ontfan⸗ 
ghen hebben. Gplaes ! hoe beel wordender ghevonde 

cf ie 
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Die ghepreſen worden Daer fp niet en zijn / ende ghepi⸗ 
nicht worden Daer fp zjn? Ten tweeden/hoe beelt goe⸗ 
Be wercken fuicken Prince / by erenipel/ter eeren Godts 
faude konnen upt rechten / die ſulcken arbepdt aen- 
neemt/ende fp felben in ſoo beel perijckeien ſtelt om De 
Wereldt te Dienen. Der is ontwijfelick / oft hp ſoude 
tichtelijck tot groote heplichepbt honnen geraken/ende 
berre erde Wijdt Deere Godts konnen berbzender: 
ſeght dan upter herten : Wat batet dewmenfche is’t 
fake dat hr de gheheele Wereldt Winne / ende fire ep= 
ghene ſiele berliefe. 4 

Ten ſeſten bemercht / ten eerſten dat ghp in het ghetze Cen (efter 
dat ute Doen ſtaet / niet en kondt upt - vechten fonder Per EL 
Sodt / hier om fchehft Get hem al toe / Die de machtige met voer en 
bernedert/ende verheft den ootmoedigen: ende zt voor kan: ef vact- 
al beſorght / dat ghn hem ſoudt moghen behaghen. Ten om middelen 
tweeden; Bat uwe dienaers ende andere Die onder u bez — — 
bel ſtaen / ſos beel als’tdoenljck is / goedt ende Godt: hee te belas 
bꝛuchtich zün. Want het is boor ſeker / dat ſoodanighe ghen. 
gheene bequame inſtrumenten en zijn / om het gheloove 
boo? te ſtaen / de eere Godts te verbrenden / oft iet heer⸗ 
lücks upt te vechten / Die bijandert zijn ban Godt al⸗ 
machtich / ende llaven van Den dupbel der hellen / die 

ter lieden tot alle quaedt gheduerichlijck verweckt. 
Berden / dat het onmogbelijck is alle toe ko mende 

ghen te boo? -fien/ daer om als - men alle menſche⸗ 
ke neerftichendt ghebruvckt heeft / moet men ban als 

les Sodt de ſorghe laten ende bebeler aen ſijne Godde⸗ 
| alen boosfichtichepdt. Ten vierden / aen gefien Dat hu 
‚alleen Heere is / alleen Den alder -haochften / dat ·men 
_pber-fulcks fijne eere ende glorie voor al moet beſorgen 
| ende boo; ooghen ſtellen. Want anders doende ſouden 
‚Wp hem groetelijcks vergrammen / ende ons Looze 
nemen en foude tot gheen goedt epnde gheraken / alg 

| bn fiet / dat wp hier in meer d'eere van eenen dienger / 
‚ Ban fijn eere foecken : want hp ghetupght ons klaer⸗ 
‚Iek : Ick en fal mine glozie niemanden anders ghe⸗ 

1, Wie iffer te ghelijcken bp onſen Beere/onfen Godt / 
Baer woondt in bet hoochfte/ende aenſchout de bers 

Orpen Dingen in hemel ende aerde-die daer ſeght: Doa 
pie mp eere fal bewüſen / dien fal ick oock vereeren: 

| Maes die me verſmaden / ſullen onbekent wefen. 
JJ Wemerchg 

| 
| 
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Ten ſeben⸗ Bemerckt test febenften/de kortheyt des leben s/ende 
fen / dat den Hat het felve booz- bp gaet gelijck een fchip / eenen pil/ 
—— — eenen loopenden JPoft/ei eenen roock · Daer om ſeyndt 
Enten de chatten ban uwe goede wercken ende aelmoeſſen / 
daerom met al- waer gp eeuwelijck fult leben: foeckt Daer Heers 
moet wot- lyckheden te berkrijgen/ ende niet op Defer werelt, Daer 
ſtellen. wp boor eenen korten tijdt woonachtich zón, Bier naer 

bemerckt V'onfekerhept ban de ure Des doodts/ eñ weeft 
daer om alle ure gereedt / noch ent begeeft u niemermeer 
tot ruſte / t en 3p Dat ghp Godt naer het onder · ſoecken 
uwer confcientie berfoent hebt / indachtich weſende het 

ene Dat de eeuwige Waerheydt ſeght: De ure die gh 
miet en mepnt/fal den Done des menſchen komen. 

Cen achtſt  Wemerckt ten achtſten / Dat de Princen booz-fien zijn 
bar mar tt Gan ſoodanighe perſoonen / Die ntet alder neerftichepdt 
dz foo geforghen het ghene dat het ghelt oft financie aen gaet⸗ 
a — die haer lichaem gade ſlaẽ / ende datſe rüÿckelijck geloont 
bbogg fijne fa: wordẽ / die haer lieden ſchaden beletten / die haer de teer⸗ 
kichepdr/ als kenen ban ſieckten te kennen geben / ende de verborgen 
entend liftighe bonden ban de bijanden ontdecken ende te kens 
etn, nen geben. Boeght Dit uwe fiele toe/ ende kieft terr mins 
— ſten eenen Biecht · vader / van den welcken gip begbeert 

vermaent te worden / als hp eenighe ſieckte Her ſelbe fal 
ontdecken / oft de looſe vonden ban de helſche vjanden 
u ſal te kennen geben / op dat gp u hier af in tjts ſaudt 
mogen bebrÿen. © heere / toont mp uwe weghen / ende 
onder-wijft mp uwe voet · paden· Och oft mijne weghen 
gheſtiert wierden tot het onder houden ban uwe recht⸗ 
veerdichmakinghen! Ick hebbe gheſwozen ende boog Ff 
mp ghenomen / te onder-houden d'oogdeelen ban uwe 
recht beerdichepdt, J 

Schiet-Ghebedekens. 
Plalm.7. ° d dis zy dat ghy bekeert vvordt , hy heeft fijn fvveerdt op- | 

geheven om te flaen,fijnen bogeheeft hy gefpannen, 
ende dien bereydt. 

Píalm.79. Godt der heyr- krachten bekeert ons ende vertoont u aen- 
ficht, ende vvy ſullen ſalich zijn. 

Pſalm. 84. Bekeert ons Godt onfen Salich- maker, ende keert uvre 
aad van ons. 

lerem.st, Bekeert my‚o Heere,endeick fal bekeert vvorden, vvant ghy 

zijt mijnen Heere mijnen Godt, — 
Her 



VandePenitentië: us 
Her V. Capirret. 

Vande penitentie den waer-achtighen Wech, door 
den welcken den men{chtot Godt, ende tot den 
wech der ſalicheydt weder-om keert, ende vân 
haereerfte deel, welck is her berouw. 

N Ademael dat den menfch in Godts tegenwoor Der ghenen 
dichept voor ghenomeihecft / hem tot Oodtte —— — 

bekeeren / eade wederom te keezen tot den wech der Sod /ſal boa 
falichepdt/ende te letten op Ber epnde/Waet toe Dat ar van vaa 
hp ban Godt al machtich gheſchapen is; fog moet ven tor bercu 

Hp hem begeben tot berouw fijnder ſonden Waer funder (oat 
Poor pals Hooz eenen Korten wech / op den rechten 
wech mach gherakeir;ende alſo voordis verfen den 
wech vandry daghen in De wilderniſſe met de Iſ⸗ Exoa.rs. 
raeliten / om den Heere offerande op te dꝛaghen / en⸗ 
de verloſt te worden Gan de ſſavernye des dupvels. 
Den eerſten dach van deſe dry / ende het eerſte deel 
bar deſe reyſe / ist Berou het tweede / de Bicchie; 
het derde de Pol doeninghe. 
Mant ghelycher-wijs dat Godt den Heere / daor 
Fre wonderlycke ende ſoete beſchickinghe gheſtelt 
heeft / dat de ſiele / die den weedom ontfangen ende de 

ſonde ghebaert heeft / de doodt ſoude ſterven; alſos 

— — nn ⏑[⏑[ [ 

— — — — 

heeft bhp geordonneert / dat de ſelve / die nae de ſonde 
vervult ſal weſen met weedam ende droefheyt / het 
leven ſoude wederom kryghen:ende alfoo gheſchie⸗ 
det / dat de vrucht der ſonde / te weten / den Weedom⸗ 
Die ban De fende Laosts-ghebzacht Wordt / de ſelve 
—— die ons Bernielt hadde / weder om te nier 
4 zen . 

Dit leedt-mefen tg twer-Derlep/’t een dat va: de 
neede Attritio ghenoemt wordt / als temandt een 

et weſen ſinder voor· leden fanden verweet / Do? 
het overlegghen van de leelyckheydt der ſelver; oft 
Booz breefe der hellen / oft door denighe duſdanighe 
bemerckinghe. Tander is / dat ſy Contritio noemen/ 
Waer door de ſiele / niet am eenighe ſtraffe / niet ant 
bet verlies van ſyne goederen / met om eenighe nije 
neltichhepdt oft moepeljekheedt / maer uc pure 
liefde bedroeft is mel mitlende Dat hu Lie (onde 
miet ghedaen en hadde — dat hy gheene ghe⸗ 

| Beez 

\ 

eN 
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voelycke beweeaghlyckhendt oft tranen ghewaer 
sn wordt)om dat jp hier vaar het opperſte goedt / 
ende ſynen alder goedertierenſten Bader / ſyen al⸗ 
ermiltſten Heere bedroeft ende on ghelyck ghe-⸗ 
daenherft / die hy nochtans alte eere eñ liefde ſchul⸗ 
Dich was tebewüſen: ende dit is het Teed:-Wefen 
ende berou der Kinderen / twelck Godt den hewel⸗ 
ſchen Mader ſeer aen ghenaemis / ende Dat in ſulc⸗ 
ker voeghen / dat het ooch ghenoechſaem ter ſalich⸗ 
heydt is / als wy geenen Biecht-vader by de hant 
en hebben. Om hier toe te gerattensmaeten wy meer 
arbepden / dan tot een beanghſt her halen onſer ſon⸗ 
den / daer Wp nochtans gemeynelck zoutrarie ſien 
geſchieden. Waerom ick Gier eenighe middelen voor 
ooghenſtelle Bie hier toe ſauden moghen dienen, 

Luc.7. Magdalena heeft Dao? Hit teedt-mefen ende liefde/ 
Eucag. hare ſandenaf gewaſſchen:den Publicaenig meder — 

gm in ghenade ontfangen geweeſt / als hyupt gantz 
ſcher herten / ende upt eene affectie van liefde/ Dit 
ſalich meant gheſproken heeft: Godt weeſt my ar⸗ 
meu ſondaer ghenadich. je 
Bittweederlen leet-me fs begrypt in hem(al is’t 

Dat Hit niet altydt upt-Dwmckeljek en ghefchietjeene 
begheerte om de geboden t° onder-honden; Wact - 
ander begrepen Wardt voor alt gjebedt Lanoy ſy⸗ 
nen tyt te biechten : welch fulcken Kracht heeft / dat 
Dice Deer den menstije/Die een on-bol-maeckt beron 
hadde / tot cen waer achtich gheraecht: fas Dat op 
behoorden het ſelve dick wyls te ghebrupcken / om 
onſen roep ende ſalicheydt te verfekeren. 9 

T famen-{prekinghe Chrifti Iefu met eene ſondighe | 
fiele, om tot een vol-maeêt berouw te gheraken. — 

Deut. 32 G Hriſtus.Aenhoort ghy hemelen; dar ick ſpreke / eñ 
lob. 38. nc aerde haore de woorden myns mondts. Sitet 
Neden van N.N. ek ſahu vraghen / andtwoordt my. Enheh ick 
lcedt· weſen uniet door eene on eyndelycke ende on-bedwaugen 
abe, liefde ter eeren Ban mijnen naem gheſchapen? wel P 
ve op ont aen / en ghetuyght u uberte wiet/ Datyghpleeft in 
angen bebe mime teghenwoordicheydt / tor minder ſpht dat | 
ben ende miſ· met rect e vaert fake Hat uleven vaar de mereldt 
Beke bekẽt waresonruwen t° mille mijnen naem gelaftert 

faude worden daer ick unochtans als mynen Sone 
ode 



Van de Penireritie. nj 

op ghevoedt ende Lerteben heb. Ende ghy hebt mp. 
berfmaedt/ ende ick heb gheſweghen; den os heeft 
ſynen beſitter bekent / ende Den efel He kribbe fing 
Deeren/ maer ghy en hebt mp niet gekent : maer 
om dat ick lancũ moedich Ben / heb ick verduldich 

gheweſt over de boosheydt Der menſchen. 
De fiele. Gnder waerhepdt Heere / ick ben gheluck Plat. zi, 
geworden den peerde/ ende den muple / Die on-berz 
ſtaudich zjn. Geh heb u ghenoemt Schepper / Ko⸗ 
niuck / ende ihnen Godt / ende om u ſpijt te doen / 
heb itk umin gheacht dan eene ſnoode creature, 
Ende ist fake dat gh mp vraeght de redene waer 
pm ick bat ghedaen heb/en Weet anders mp niette 
verandtwoserden / dan Dat het mp alfaa belieft heeft 
miet tegen-ffaende/ dat ghy her Berboden hadt; wat 
dit mnvermaeckwas / al wast u lief oft leedt. 
Eplaes! Dan de plante deg Boets tot den top det min 
baofbdtsjenis in wp gheene ghefandthepdt. JRaer 
Waer fal ick henen gaen: tet wien fal ick mijne taez 
vlucht nemen ? Dader Van bermbertichepdt / ende 
Godt van alle vertrooſtinge / en verwoꝛpt mp van PALse, 
u aenſchyn niet / ende enneẽmt uwen 1. Geeft van 
mp niet Reyckt uyt uwe handt aen umaeckſel mij: Tob.r4. 
men Heere, ende mijnen Godt. Ë 

__ _Chriftus. Is t fake dat ick Heun Deere bẽ /waer fe 
myyne vreeſe? Ben ick Den Dader / waer is de liefde / 

Die men mp bewijſt? Gelooft ghy Dat ick ben Heert 
ben / ende verſmaet ghump? Memt gh mp Dader/ 

ende verſmaedt nochtans mijne gheboden swuwen 
gheſworen vyandt te gheliesen Moe dick· wyls heb Macthazt 
ick u willen vergaderen / abelijck De klock hinne 
vergadert hare kierltenen onder hare vleugelen/ eñ 
Bhp en hebbesniet ghewilt? Bae menich-mael bet 

‚tek gheſeydt; hoe Tanghe ſult gho waer van herten 
weſen? Waer om bemiudt ghy d ydelheydt / ende PAL 4, 
faeckt de loghen· tael? Meyũt ghpdatter femandt — 

‚fa boos gevonden woꝛt / die als hy hein laet baaz- 
ſtaen dat den Koninck ontrent hem is, hem aen⸗ 
ſchouwt / hem dreyght / nochtans niet op foude hou⸗ 

den banden Koninck te vermaledunden? Iſſer mel 
‚genen miſ-dadighen in den kercker gheſteſt / die den 
| rechter berwachtende/ Weet dat de voor leden ure/ 
‚Ende Rea SO VEE DE RRRS 
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op Be merckt grouwelyck ghephnight worden / ont 
alſulcken miſ daden ghelyck hp ghedaen heeft / ende 
en wordt niet verſchrickt? Ende ghy Wel wetende 
dat overmidts ſulcke ſonde N. De LOorleden ure onz 
tallheke menfchen gheworpen zijn inden af-arondt 
Her Bellen / hebt nochtans bit op De felve ure ver⸗ 
ſmaedt ende Beracht. Ick heb un niet teghen· ſtaen⸗ 
de Wederom gheroepen / ende ghy en hebt mpntet 

B willen haoren; ick heb mijne handt uot-gheftcken/ 
ende ghy en Hebt daer niet Willen nae ſieñ: ghy hebt 
alten nipren raedt veracht. 

———— De ſiele. Weeſt ghedachtich Heere / dat ghy mp 
gelßek ſyekghemaeckt hebt / ende weeft mdachtich 

Plalzs, Uwer ouder vermherticheden; laet uwe bermher⸗ 
ticheden ong haeſtelyck voorkomen / want op zjn 
upter maten ſeer arm geworden. Wie falmp Water 
geben voor mijn haeft/ ende eene fonteyne van traz 

ierem.9. men voor mine oogen! Det is mp biter datichku — 
Berlaten heb/ mijnen Heere ende mijten Godt. 

— Chriſtus. Weeſt ghedachtich der menichvuldigher 
Dier woven Wel-Daden/ die ich u gedaen heb / ende laet ons Pfaz 
de meeie Men gheoordeelt warden. Brengt iet voordts dat 
wel daden ghy hebt omu t° ontſchuldighen En hebt gh mp 
aen ghetelt miet ontallijcke quaden N. ag? al't goedt Dat ick u 
nt ori beweſen heb / wederom gegeven: gonvruchtbaer⸗ 
gen Geven, heydt mynder ſiele? Gek heb u ghekocht met eenen 

ganckelycke faken Van gout ende ſilver / am dat ghy 
nm alle eere foudt bewijſen ende mp draghen foudt 
in u lichaem: ende ghy Hebt uwe ſiele Berhacht om 
gheender weerde / ſoo kleyn hebt ghy mp gheacht. 

Cors. Weeſt ghedachtich / dat ich mijne lice ſiele te pande 
gheſtelt heb vooru tat in de doodt: maer metter FE 

sie 48. Waerheyt uwen neck is eenen yſeren zenue bandt / 
ende ü voor·hooft metaeſt endeom dat ich goet ben / 

Marth. zo, u dooghe is boos.Want ghp hebt u genſicht ban me 

ghekeert / ende gp hebt cen verbondt met de doodt 
ghemaect/ende eene alliantie met De helle / tot myn⸗ 
Der ſpht / op dat deſe over mijn bloedt ſouden triom⸗ 
pheren. Ick hebu bemindt / ende ghewaſſchen in 
min eyghen bloet / erde deſen is uwen doodelycken 
vhandeh Die haeckt ende ſnaeckt naer u bloedt: ick 
Beb u geſchapen / ende deſen ſoect u in alle manieren 

te 

dierbaren prijs van mijn bleet/miet met eenige ver⸗ 
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Vat de Penitengie. hz 
te vernielen; ick noodeu tat cenen eeuwighen loon; 
befen tot eene fleelte genoechte / ende eeuwighe taz: 

_ menten: Irk ben het opperfte gaedt/ ende Defen het 
opperfte quaedt: ick roepe nachtans/ ende Gha en 
Haat mp niersichk bidde u/ ende ghy verſtost my tick 
weene / am De peryckelen in De weicke ghp gheſtelt 
zyt ende ghy houdt uwen ſpot met my / ende Dat 
meer is / gp neemt inde felve u vermaeck / ende 
ſoeckter noch meerder. Deſen om eene vuple ghe⸗ 
noechte wordt met grooter moepte ghedient / ghe⸗ 
Beden ende ghe⸗ eert; ſyne gheboden hoe ſwaer datfe 
oock jn worden onder houden: He mijne al ist 
datſe licht zyn vorden berfmacHt . Bhp hemelen 
wordt verbaeft hier af / ende ghy hare paarten Wart 
gantſch verlaten;fp hebbe mp Berlaten De fonteyne 
van het levende water. En heb ich unier ghepiant 
mynen upt-berktozen Wijn-gaerdtjende een oprecht 
ſaedt / hae zyt ghy dan dus vererghert: / erde eenen 
vremden wyn gaert gheworden? Ickheb gewacht 
dat ghy druyben vaordts ſoudt brenghen / ende fiet 

LExrem.2. 

lſaiæ 5e 

Bier wilde drunven. Wat maefte ick meer ghedaen » 
hebben aen mijnen wyn gaerdt / dat ick niet gedaen 
en hebt Dat booshepdt Hebt ghy in my bevonden / 
Bat ghyu van mp gekeert hebtsen heb ich niet ftille 
gheſweghen? en heb ick niet verduidich/ lanckmoez 
dich ende bermhertich gheweeſt over de mij-Daden 
Ber meufchen 3 Nochtans / naer alle defe dinghen / 
om dat ick ghereedt was om te vergheven / enbe 
geedertieren, hebt ghy nip foo veel te dick wylder 
bergramt: ghy hebt het jock ghebroken / ende ghe⸗ 
fept: Ack en fal nier onder-Worpen weſen: ghy hebt 
ubergemt int uwe quaetbhendt / machtich in baas: 
hendt. Is dit / daer ghy mp mede vergheldt / dwaes 
ende uptſinnich menſch? Waer zijn uwe godẽ / uwen 
trooft/ daer ghy u op betrouwt hebt °C fs al voor 
bpabepaffeert ghelyck de ſchaduwe / ende ghelyck 
gen (chip daer men geen teechen af en vindt / als het 
door de golven gepaffeert is. Debt ghyniet terſtont 
al bolbeochts het ghenedat ude wereldt voor·ghe⸗ 
houden heeft/Dat uwer ſinnelhckheyt ende’tvicefe!s 
behaghelyck was / ende dat met Vallen toc ſtaent 
Ende het ghene dat ick gheboden heb / gheraden / ja 
albidBende ende —— daor mijne liefde * 

3 ier⸗ 
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Dierbaer bloet vann begeert, hebt ghy verſmaedt. 
Ende ſiet / het ghene dat ick faa bee! jaren bevolen/ 
ende gherecommandeert heb Door de Propheten / eñ 
anine unt · roepers / te wetẽ uwe aberften/ bebt bhp 
veracht, Is dut Weerfie liefde / door de weſcae gijp 
mjet doopfel alle dinghen verſaeckt hebt Waer 
Dao? hp mp u-felven tor alles op-asedzagen hebt? 
IAs dit het gene Dat ghy mp Lerahelt/ dervende 
feer ſtautelyck ſegghen: Sch en fat Get in gheender 
manieren doen / ick hebbe mijn herte op vremde gas 
Den gheſtelt / ende Die (al ick volghen. 

De fiele, Ach! Heere wie fal derren ſtaen om met u 
te ſpreken / oft een antwoordt te geven an Bupfendt 
dinghen / die ghy daer teghenhebt? De bemeten en 
zjn niet ſupper in uwe teghen woordichepdt / ende 
pack in De Enghelen hebt gp booſhept gevonden. 
Wie kandach ſunver maken Ben genen Hie van onz 
ſugberen fade ontfangen is en kandt gp dat niet 
Die alleen zyt? Sp hebt vaar maer mijne voet· ſtap⸗ 
gen ghetelt maer weeft mynder fonden genadich / 
ende st gedachtich dat mijn levẽ eenen Windt is. 
Wat ſal icku doë/o bewwaerder Der mensche, Waerz 
em hebt ghy myu teghen gheftelt: Eylaes!ick ben 
inn· ſeloen ſwaer ghevallen. Siet mijne droefheydt 
heeft nit verdeuckt/ ende alte myne leden zijn teniet 
gebracht / uwe pijlen ſteken in mp/der weſcker verz 
bolgentheydt / verteert gantſeh mijnen gheeft. Wie 
macht mp geven / dat ick Waer alg in de voorleden 
maenden / als in Be daghen in Be welckeghymnn / q 
Deere bewaerde. Ech /Wie falmp dat gheven? 
Chriſtus Waer am zt ghy Van mp af gheweken / 

eñ en komt niet Wederom tot y? Saleene maget 
haer cieraet vergeten / oft cene beupot den bandt 
Ban haer boeft-cieraet? Ende ghy hest mp uwen 
Schepper vergheten ontallycke veel daghen / keert 
wederom / keert wederom. Stet ick hebughertedt 
ghemaeckt u eerfte kleedt / ick heb mijne armen upt- 
gheſtreckt om ut'om-helſen / mijn hoofdt Geb ick 
neder ghebooght omutekuſſen. | 
De fiele. Dader ick en benniet weerdich genoemt —_ 

te wordẽ uwen fane. Aen · ſiet mp/ende weeſt myns 
ghenadich / want ick ben verlaten eñ arm. Eplaes 
ſiet ich vinde eene andere Wet in myne leden tij 

DENDE 
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Bende teghen De Wer mijns berftand:s ; ende ick en Rom.7. 
Dae het goedt niet dat ick ille. 

Chriftus. Stet ich fal u Berifpen/cit fal uwe engere 
conſcientie te ghetuyghe roepen. Vadt hp fieck 
gheweeſt / en ſoudt gp niet Veel aen De medechnen 
ende doctoren verquiſt hebben? had teghen u renich 
races op-gerefen Bau eenen voet aerde / ghy ſoude 

hemel ende gerde gheroert Gebben. Ent Waet’t fake 
bat abhp°t honderfte deebvan het gene Dat gip baar 
de Wereld: Deet / boor uwer ficle falicherdt ahez 
daen hadt / foudt ſalichlyck gheteeft hebben 4 Deb 
ick niet gefent/die de waerlepdt ben: Myn jack ig Marth. 1e 
ſoet / ende mijnen laft is licht / ende mijne gebeden en 1-loan:s. 
zyn niet ſwaer 3 ende ghy ſeght datfemaenclijck 
zyn: met woorden / wercken / ende quaedt exempel 
Trecht ghy anderen tot hare bederveniſſe. Bhp 
brenght voorts / dat ghy u niet en kont wachtẽ van 
ſekere gefelfclrappe/ van peryckelen Lan ſondigen: 
ende Waer’t bp al-dien / Dat iemandt hoe grooten 
vriendt Dat hp u ware, u in tminftebergramt/ oft 
eenich klepn ongelyck ghedaen hadde / ghy en foudt 

> woaack ghebeden weſende / met hem niet willen ver⸗ 
gaenen . Waer t ſake dat eenighe plaetſe eft uwen 
vriendt met de peſte bevanghen ware / oft dat den 
medecyn udefe / oft deſe ſphſe verbodet / ghy (out 
hem in alles onderdanich weſen:maer omuwe ſiele 
te moghen behouden / u lichaem fe temmen / m gez 
hoorſaem te weſen / eñ te behaghen en wilt ghy het 
minſte niet DE oft verdragen. En ſult ghy ban mp 
alleen niet veeeſen / eñ Ban mijn aenfchijn vervaert 
zyn? En heb ick u niet betuyghende betuyght / ende 
abefepdt ; Hoort mijne ſtemm̃e; eñ ghy en hebt nief Tevem ar. 
willen hoorẽ / noch üuwe ooren tot me bupgen / maer 
zyt voerdts ghegaen in de quaedtheydt vanuboos 
herte? Siet mogelyck deſe ure ſult gip ghetrocken 
Worden toteen ſtrengh oordeel / cit gaen in het huys 
van de eeuwicheyt; ende fiet uwe handen zn noch 
bol bloedte. Myn volck / wat heb tek u gedaen / oft 
Waer in Geb ick umoepelijck ghevallen? Weeſt ghe⸗ 
dachtich / o ſiele / myner galle/ntuer armoede / ude 
—— ick voor uin hef ghebedt geſtort 
Boere, ghy koftelijc vaert in mijn aenſchyn; ghy Ierem.5. 

t nach onkupfchepdt Ee met veel bo elen/ 
5 24 & niet· 
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niet te min/keert weders / keert wederõ / ſiet ichftae 
Voorde deure / ende kloppesdeet mp opẽ mijne ſuſter / 
myne bzupt/ want mjn hooft is hal bloedigen dou⸗ 
We/eit myne hapz-bkechtt vol dꝛoppelen des aachts. 

De ſiele Ick heb u tot graſchap verwect /o Heere / 
ende ick heb gheſondight / boven het ghetal van de 
ſandekens der zee / ick bekenne myñe miſdaet:maer 
en verſtoot np niet t ſamen met myne boosheden / 
noch enſtelt mijn ſtraffe voor beenWwichept niet uptz 
verthoont mp ve goethept / ende weeſt uwer ouder 
ontfermherticheden indachtich / ende worpt achter 
uwen rugghe alle myne fonden. Want ſiet ick neme 
vaſtelyck bear mw/ende Dat in de teghen woordich⸗ 
heydt van uwe Goddelycke Majeſtent / ende geheel 
uhemelſch heyr / u voort aen niet meer te vergram⸗ 
men / De oorſaken Der ſonden te vlieden / endeliever 
u mynen Godt als den dupvelte Dient. Ontfanght 
mp o Heere Jeſu / ende en verſmaedt niet een rou⸗ 
Wichende vodt· moedich herte / ghy die door·gron⸗ 
deert ende door ſiet hef herte ende be nieren / Aisbe⸗ 
kent myn ſuchten / eide de begheerte / Die ick heb om 
u voordtaen te Dienen. 

Ghebedt, oft verweckinghe tot waerachtich 
leedt-wetfen. 

18! Eere Iefu Chriffe vvaerachtich Godt ende menfch mijnen 
Schepper ende Verloffer»t is my leet uyt den grondt mijn- 

der herten,dat ich upvegoddeltche Maiesteyt vergramt heb, om 
dat ghy mijnen Godt zijt,ende alle dat ick behoeve,den vvelcken 

vck boven al beminne ende eere. Ich neme daer-om vaftelijch voor 

my, dat ich u voort- aen niet meer en fal vertoornen, maer allé 
oorfaken van fonden met alle neerfficheydt vlieden : daer-en= 
boven, dat ick, mijne fonden oprechtelijck fal biechten, endede 
pœnitentie die my op-gheleyt fal vvorden, val-brenghen : Ende 
zot cene vol-komen vol-deeninghe, offere ich u my felven van 
daghe, inſgheliſch mijn leven „ al het ghene dat my aen-gaet, 
endeal het ghene dat ich lijden fal. Ende ghelijcker-vvijs als 
ickuood-moedelijc : biddeende verfseche vergheveniſſe mijnder 
fonden , alfoo verhope ick de felve door uvveon -eyndelijcke 
goedtheydt ende bermberticheydt „ende door de verdienften van 

— aA dier- 
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adierbaer bloedt, ende u heylich lijden te verkrijghen : endedat 
ghy my oratie ſult verleenen, om mijn leven tebeteren, ende in 
het goedt tot den eynde toe te vol-herden. Amen. 

Pracktijcke dienende om dit berou „dick wijls 
tee ghebruycken. 

T Ent eerften / foo Wardt dit ghebrunck aen ghepreſen 
& ban alle gheleerde ende Godt beuchtighe mannen, 
Br nder’s morgenssop dat/alfoo als wp ous met Godt 
be dent hebben / onfe wercken / die anders ſonder bere 
dienſten waren / verdienſtich ſonden mogen worden baat 
bet eeuwich leben, Ten tweeden is't 's avondts út het 
onder · ſoeck onfer confcientie teghen eene on-booz ſien⸗ 
ghe doodt feer goedt. Ten derden / als wp ghevallen zijn 
in eenige groote ſonde / op dat wp geene bjjanden Godts 
en blifben. Ten vierden voor iegeljck ghebedt: want het 
ghebedt ban venen ſondaer ent is Gode niet aengenaem. 
Ten büifden / in alle perjckelen des doodts ende eenighe 
groote bekoringhe. Ten ſeſten / als wy eenich ghewich⸗ 
tich oft maepelijck werck willen aen veerden / ende Haer 
toe de hulpe vande hemelfche gratie verſoecken. 

Schiet-ghebedekens. 
D Aer em laet ons toe gaen(o fiele)met betxrouw en tot den Heb. 4, 

throon der gratien op datwy bermherticheydt mo- 
ghen verkrijgen, ende dat wy gratie mogen vinden als wy 
de hulpe van doen fullen hebben: 

Keert wederom om tot den Heere , ende keert u af van uwe Egclef 17. 
onrechrveerdicheyt ende haet boven maten feer de afgrij- 
felijckheydr, ende kent de rechtveerdicheden ende oor- 
deelen Godts. : 

lek leve, ſeght den Heere, ick en begheere niet de doodt van po ech. 33. 
den god-loefen, maer dat hy hem af. keere van fijné wech, 
ende dar hy leve;Bekeert u van uwe alder-boofte weghen, 
ende waer om fult ghy fterven o huys van Ifrael? 

Deverfuymeniflen mijnderjonckheydt ende mijnder onwee Pſal. 24. 
tentheden en wilt niet ghedencken. 

Een fuyver herte fchept in my o Godt, ende den rechten geeft p{al.so. 
vernieuwt in mijne binnenften. | 

Heere en weeft niet gedachtich onfer ouder boosheden laet p{31.7 8, 
uve bermherricheden ons haeftelijck voorkomen ; want 
Wy zijn uyter maten (eer arm gheworden, 

Hs HET 
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Her VI. CAPITTEL. 

Van de Biechte, welck is het vweededeelvan de — 
Penitentie; ende ten eerften van de generale 

Biechte, ende de profijten der felver. 

haer het bez Et berou/ en is nochtans niet gheweech/ maer 
rouw moet wp moeten daer en boven dagz-wandelen den, 
—— wech vanden tweeden dach / dat is het tmecdedeel 

der penitentie: op Bat ghelychk wy metter herten 
geloovẽ tot de EL datalfoomet den 
monde onfe belydinghe gheſchiede ter falichevdt. 
Dat beghint ghp hier te twyfelen / oft te vreeſent 
ho zöt eenen menfch/ ci °t ghene Dat andere menz 
fchen gheſchiet is Kanu oock gheſchieden; dwalen 
vallen / ende on-Metende zijn. Seght dan met den 

Pſalezi. Pꝛopheet: Ick beb gheſeydt / ick ſaſmyne onrecht⸗ 
veerdicheden teghen my ſelven voor Den Heere be⸗ 

Pfalr4o. Inden; ende ap hebt de boosheydt mynder ſonden 
vergeven. Dus enkeert uherte niet tot de wosrden 
der quaetheydt / omt on· ſchuldighen de on. fchulden 
in Die ſondẽ / noch en weeſt niet beſchaemt uwe ſon⸗ 

Ecelef.4. den te belydẽ. Want die ſhne ſondeñ verborght / die 
Prov28. en ſal niet voorſpoedich zijn: maer dieſe beſlydten⸗ 

de iaet / die ſal bermherticheydt verkrjahen. 
ilt ghy dan unter herten u bekeeren tot den 

Veere fiet Dier is Den Weeks; over denckt alle uwe 
jaren in bitterhept uwer berten/endefteltutoteene 
op-rechte ende Waer-achtige generale biechteutwer _ 
fonden/”t en Waer falke dat het uinen Biecht vader 
anders gheraden Londe. Noch en vreeſt niet eenige 
pine ende moepelhekhepdt aen tenemen Loor uwer 
fiele falichepdt ; maer weet voor ſeker dat deſe 
biechte/ is’t rake dat ghy u Witt laten ghetepden/ _ 
even licht is om doen / als aen ſommighe / de ghene 
dieſe alle Weken daen. Ghebrunckt hier toe de ma⸗ 
niere ban onder- ſoecken / die bp verſcheyden Au⸗ 
theurs geſchreven ſtaet / wanteten faluniet ſwaer⸗ 

mael vergramt / als te ſegghen / handerdt-mael. 
Al is t dat de generale biechte niet al-tiydt van 

wylen oock noodt· ſakelyck. 
noode en is / dick wijls iſſe nochtans nut / ende ſom⸗ | 

Kad 

‚Der vallente ſegghen ick heb den Heere dupfendte 



Van de Biechte. ea 
Spie noodt· ſakelyck als de voor teden biechten marmer ver 

an-bolmaect gheweeſt hebben / oft bp ghebreck ban ne generale 
geheelhent / oft bp faute van teet-mefen/ oft dar den Biechte van 
Biecht-bader gheene wettelijcke macht en Gade: "eet is · 
Want bp ſulcken gheval / ſoo foude defe moeten ghe⸗ 
Daen waden. ; 
Sp brenght oock menirh-buldiahe peeften by / Verſcheyden 

al is t dat wy niet voor· ſekert en zyn / Dat De voor⸗ Peofijten ko⸗ 
leden Biechte eenich gebreck gehadt hebben. Want agate 
fp brenght Ben menfch ten eerften/ tat cone henniffe mice, 
ende kleyn achten ſyns felfg. Ten tweeden aen ge⸗ 
ſien / dat Gier in eeu kloeck werck Han oat-moedichz 
hept ghelegen is / ſoo wordt Bodt al-mackhtich hier 
door oack verweckt / om Den menſch eenighe byſon⸗ 
Bere gratien ende gaven mede te deplensgelijck Wp 
fien ghebeuren aen den genen / die deſe ſorgh vulde⸗ 
Ick doen / daorhet aen-nemen Van een nieu leven / 
als die hare rekeninge van alle kanten nu effen ge⸗ 
ſtelt hebben. Ende hier om Wordt Dit ſelve voor alte 
_Boor-geftelt den ghenen / die haer tat een Geligieug 
Teven begeven / om dat fp haer · ſelven faa Veel te bez 

guamelijckter tot een nieu ende vol·maeckter leven 
ſouden maaken ſchicken. Cen derden / ſy gheeft den 
menſch eene gheruſtheyt ende ſekerheyt in’t midden 

| pk alle twyfel achticheden;waer daar’t dick wyls 
ghebeurt / Bat Heel menſchen door Ben H. Gheeſt 
ghedreven zynde / de ſelve Doen inn De ure Des doots. 

Bemerckt nochtans wel / dat de generale biechte 
allen menſchen niet nut en is: Ten cerften en dientſe Voor wie ee⸗ 
miet den genen / Die daar groote vreeſe ende on⸗ghe⸗ Ed. 
rufticheden des herten gedreven wordẽ:want Dao? fire is, 
ſoodanighe en is het gheene medecijne / maer Beel ofrust. … 
meer een cruys ende eene ghedurighe gquellinghe; 
Want ſulcke menſchen haer te vergheefs hier dsor 

 foechken te vreden teſtellen / aen·gheſien dat fp deſen 
Heede door geeen anderen middel/ Ban door De ge⸗ 
hoorſaemhepyt alteen/ende een vaft betrouwen ver⸗ 

elrchapt met eene op-rechte liefde Godts ſullen 
ghen. Want alfoo langh als ſy in het over- 

 Bencken ban hare fonden/ die niet anders Dan dup⸗ 
enen zyn / beſich zijn / wort haer-lieden ver⸗ 
7 ende meer verdonckert. Maer iet ſake 

Dat fp met betrouwen ende liefde tot Godt — 5 
Al ullen 
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fullen hem vinden / ende bân hem bericht worde, — 
Een laetften/ig’t ſeker dat ghpu eens moet geruft — 
houden/ende dit fal ontwyfeſyck veel beter gefchtez 
den dooreens anders goedt-Duncken/ dan daar uw 
epghen; waer afu ghefept is Bieu hoort / die hoort 
mp/daerambelght deſe leeringhe. Daer-en-boven/ 
ber is onmogelijck Dateenen mensch felkerlijck kan 

— 

Mys 

gheraken tot het ghetal ſynder fonden : Waer upt — 
volght / dat hp hier toe niet verbonden en if / macr 
dat het ghenoech te / bat hp hier ghebruycke / eene rk 

fedelijcke aft menſchelijcke neerftichept ende ſorch⸗ 
vuldicheydt / ghelychk alg men placht te doen in 
eenighe ſake / Die men ernſtelhck behert . Want het 
Sacrament der penitentie 18 in-gheftelt / niet tat — 
eene pyninghe ende quellinghe / maer tat trooft enz — 
De ſolaes. Ende Dit welverftaende /aengacndede _ 
voorleden ſonden. 
Nu aengaende de teghenwoordighe / als eenen 

menſch / die Godt upter herten vreeſt / ende hem in 
gheender manieren en begheert te vergrammen/ 
twyfelt / ſoo mach hy hem wel laten voorſtaẽ / dat hu 
Daer in niet vri willich gecofenteert en heeft. Wat 
aengeften/ dat hp ſoo rypelyck ende Laftelijck by fp 
elven gefloten heeft/ Godt te dienen / ſoo en kan hu 
Dit voor uemen oft propooſt ſoo lichtelyck niet b2ez 
ken / dan / t° eenemael contrarie doende / ende met 
eenen vol komen wille:ende het waer goedt / dat hy 
bier toe van niet te ſondighen Godttot ghetuyghe 
name / ende fp ſelven in deſer voeghens marghend 
wWapende tegen deſe benoutheden ende guellingen. 
Eentwmeedenbe generale biechte / en ig ggchniet 

nuttichdie oneerlijck gheleeft hebben / beſonderlyck 
nochtans vroug-perfoanen/naer datſe de ſelve eens 
ghedaen hebben. Want het over dencken van ong 
Boor-ledén leven / ende Veel meer Get verhael / niet 
(onder peryckelen is ende het ig veel beter geraden 
het ſelve achter te laten ende hem upt-ffrecken tat 

— 

het ghene dat voor de handt is / ende vervolghen te 
Bekomen denprys ende loon Die ons belooft is. Het 
alber-befte ende fekerfte 18 / hier in te balghen den 
raet van eenen wijfen Biecht · Bader / den welcken 
on· twyfelyck niet toe-laten en ſal / dat ſoo danighe 
menſchen eene genexale biechte ſullen doen / die dE 

ſelve 
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ſelve eens Ban gheheel haer leven ghedaen hebben; 
2 en Waer fake dat den noodt Lan het beplich Saz 
crament anders berepfchte : ende fal oock lichtes 
Hckhet bedroch bes vyandts ontdecken / door het 
welch. hy haer ſom wylen ſoeckt te brenghen tot 
haer Bong leden ſonden / van De welcke fp nu ghe⸗ 
heelhck beb2ndt ende verloſt waren / ende dat onder 
het deckſel van Godts dienſtichendt ende Godt: 
vruchticheydt. 

— Ghebedt voorde Biechte. 

Goedertieren Godt, die mijn herte ende nieren door ſtraelt, 
Xyverleent my door het bloedt van uvven eenighen Sone, 
om vviens vpille, ghy my niet vveygheren en kont, dat ick u 
mach verhalen ende over-dencken alle mijne jaren, ende miſda- 
den met een rouvvich ende ghebroken herte, cer ick flerve, ende 
dat ghyupve gramfchapover my vvilt laten komen, in tijdts 
endeflonde. Dar mijnejonckheydt ghelijckden arendt nu ver- 
mieupvt mach vvorden „op dat ick alfoo behaghen mach uvve 
Goddelijcke oöghen,o alder-liefften mijnder ſiele; ende niet uyt 
woodt,oft.door eenighe ghevvoonte,smaer door een oprecht herte, 
met een betrouwven van verghevenifft te vervverven ‚ met eene 
volinaeckte liefde , mijne fonden voor u, ende uvven Stadt 
houder mach belijden. VVant die fijne groote ſonden ver- Pror.28. 
beröhe „en falniet voor-fpoedich zijn ; maer diefe belijdt ende 
laet‚falbermhertichsyds verkryghen . V is her al bekent; ende 
aenfchouwvt alle dinghen, overal; ende zijt ghereedt om 

tevergheven. VVeeft ghedactich,o Heere, dat ghy vry ghelijch Tob te. 
in ghemaeckt „ endefoo dichvvijls hermaeckt hebt ; dat ghy 

wetter vvaerheydt moochtſegghen. Vv at heb ickamijnen vvijn- 
erdt konnen doen „dat ick nier ghedaen en heb? VVant hoe Tais. 

menigherhande middelen hebt ghy my ghegheven‚om te komen 
tot mijne falicheydt:hoe veel exempelen van deuchden hebt ghy 
er boi alder-heylichfte leven, met uvven ſueren arbeydt 
schte =ghelaten, die ieknochtans veronachtfacmt hebte vol- 

$hen? hoe veel, vervveckselen van liefde in u lijden ende * 
hebt 
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helpramy,o ſoeten Le s V, mijne cenighe hope. Amen. 

hebt ghy my ghelaten? Ende, eylaes „ghy hebt vervvacht, dat k 
ick goede ende ſmahelicke druyven voorts-brenghen foude,endé — 
fiet het zijn vvilde druyven „Vader ich heb ghefondight, ende — 
mijne fonden zijn vermenich-vuldight boven her ghetalwan de 
fandekensder zee, die schdoor laupvicheydt endeflappicheydt — 
mynderfiele by een vergadert beb; maer ich kome om van u 
ghevvaffchen te vvorden, die dasr zit de fonteyne van hef — 
eenvvichleven ; tot u ben ick dorstich , ghelijckeen hert tot de 4 
lependiahe vvaterensick kome om van u verlicht te yvorden,die — 
mijnlicht zijtzop dat ick u beminne, o eeuvvighe liefde gheneeff 
my van mijne uyt-finnicheydt, doorde vvelche, ichu, endealle 
remedien ende middelen minder falicheyt verfmaede : hort „o 
sijn licht, leydt my op den rechten vvech, o ceuvvighen Vader, — 
maeckt ny miner fonden indachtich;o Sone Godts, geeft my dat 
ickdeftlve bekenne ende vvel vveghe; o H. Gheeft, verleent my — 
dat ick mijne vijanden ende de doodt mach vervloechëende van — 
u, die mijn opperſte goedt zijt „any miet en ver=vremde. Ochoft — 
mijn ghebedt mocht op-klimmen voor u aenfchijn, ghelijch het 
vvieroocks ten minsten defen dach,den vvelchen mogelijck den 
laetſten ſal vvefen van mijn leven! Ick heb gheſyvoren, endeeen — 
vaft opfet gemaeckt te bevvarende oordeelen avver recht veer⸗ 

dicheydt. Ende al hebb’ tck_mijn goedt voor-nemen feerdick= — 
vvijlsghebroken by faute van leedt-vvefen, door mijnekrancks — 
heydt ‚nu neme ick vaftelgckvaormy dooruvvegratie(fonder — 
de vvelckeich niet en vermach ende over ſulcksde me vanuvve 
Goddelijcke Maiefteyt hertelijcken verfoeeke, ndereeuvvicheyt 
niet afen vvacken van uvve gheboden ende die N. principaelfte — 
fonteynen ende oorfaken miinder fonden met alle neersticheydt— 
te vlieden. Dit op-fet make ickin de teghen-vvoordicheydt van — 
de H. maget M Ar ra,ende alle Heyligen,de pvelcheickal-te= — 

famen tot ghetuyghen van defe mijne begheerte, ende als voor- — 
bidders aen-vocpe,befondere mijnepatroonen, ſtaet my by, ende — 

Korte 
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Korte practijcke, oft maniere om (ijne confciencie 
t onder-foecken. J 

D$ mantere ban uwe confctencie t° onder ſoecken / 
fuit gijn binden in het Haut-boecksken ban de So⸗ 

Dalitept/ ende in den Luft-hof van 3. Makeblijde. In 
% kozt/ dient tot het onder ſoecken / te ober-laopen De 
thien gheboden Godts / ende aenmercken hoe dat qhp 
teghen defe niet ghedachten / woorden ende wercken 
hebt gheſondight / ende om de memorie te helper / foa 
pber-loopt uwe jaren / officten/ bekommeringbhen/ de 
plaetfen daer gp gheweeſt / ende de perſoonen met de 
welcke gp ghehandelt hebt; let oock wat quade ghenes 
göenthevt ghs in u ſelven bebint;want ghp fuit fien dat 
deſe gemepulijck den oorſprõck is ban alle onbalmaect= 
heben: merckt oock wel / ende let Dat ghp de ghedaente 
bant De ſonde / (onder nochtans eers anders ſonden te 
berclaren / oft on-noodighe omleghentheden it de 
fonde bart on-kupfchepdt/ De fonde wel uyt dzuckt ende 
het ghetal Ber felber ten beftert ghy kont ; (ba erempel} 
hoe dickwils in De weke / in de maendt/oft dagheljcks 
ghr zijt gheballen; oft ts’t dat ghn gewoonte hebt ban 
te fondige/nech en kont het getalniet upt drucken / als 
ban is genoechte ſeggen / hoe veel jaren Hat ghy koſtuu⸗ 
mie hadt ban quade eeden/ etc, maer let principalijck na 
bet onder-foeck/ Dat gijn een opzecht leedt⸗·weſen út u 
berweckt/ende propooft bant beteringhe / ende nament⸗ 
Ick ban Be occaſie Der ſonden te fchauwen / ende uwe 
guade paffien/als woztelen ban alle onbalmaectheden 
unt te roepen, 

d Oeffeninghe oft beraedt van hem oprechtlijck 
ende dick-vvijlste biechten. 

DEn menfch. Een fmaer jock iſſer ghelepdt op alte Ecci.se 
…— De kinderen van Adam / banden Haghe Dat ſy 

| Bhebozen zyn / tot den dach dat fp in de aerde / onſer 
Aller moeder / begraven worden: Want Veere ick 
En weet niet hoe dat Get komt Dat fp van u aenficht 
Bluchten / ende verborghen hun ende hunne ſonden 

 Booru/ Die in alle plactfen aenfchau\ut de goede 
, nde de quade. Maer wat doen Wp ellendighe? wy 
| foechen 

| 
| 
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fbechen de fondete verborghen / dat is de wonde ons 
fer fiele/om dat fp Veranderen faude/am datde fan: 
De foude Worden ſondighende baven maten: Want 
wat ta’t anders upt teſtellen de Biechte / dan de mez 

…_ Bernet War 18° anders De faade te verborghen / 
— wijf: Dan de Warden bedecken / ap Dat fp verrotten ſou⸗ 
rien is den / ende de lit-teeckenen voor het aenſchyn ouſer 
Sew hee OnWwetenthepdt 4 Gek bide u Heere gheneeſt de 
Boekt oft wpt- ſchadelhcke beſchaemthepdt / met de welcke donbe⸗ 
ſtelt De te ſchaemthepdt bedeckt Wordt « gheneeſt D'ijdele bez 
biechten. gheerte vaneere / Daar de welche men deeuwighe 

fchande behaelt. Helpt ons Godt anfen Salich⸗ 
maker/op dat wp enfe ſonden waerachtelyck ende 
sp-rechtelijek moghen biechten, ende ghy onfer 
boosheden bermhertich Weren. er 

Eccl.4. _____Chriftus. Sone en ſchaemt u niet vooz wwer ſiele 
Beter is t wel Baert De waerhepdt te ſegghen; want daer ië 
Dar erder eene befchaemtiepdt aen-baengende de fande/ ende 
— eene beſchaemtheydt aen brenghende de glozie ende 
ſchaeint te gratie. Over· leght wat proft u al toe komen ban 
weſen / dan In eene op-rechte ende dick wyls gheſproken biechte / 
der ri wed ende Wat u kamen falupt een valſch / erde upt een 
Vente, … Tame upt-ftel, Indien ghy eene groote wonde / na⸗ 

mentlyck eene doodelycke ontfanghen hadt / en 
foudt ghy niet terffandt met groote neerftichepdt 
genen medechn ſoecken / ende hem die ontdecken / dit 
is de ſonde? Fn Dien ghy fenyn hadt ghedroncken / 
ſoudt ghy vertoeven remediete ſoecken / tot dathet 

vbinnenſte uwes ichaẽs heel Waer door laopen? Gn 
aa Dien ghy vanden Handt ghevanghen waer’t/cnde - 
bie fori bai in uwe macht ware om mherantfoent te worden/ 
diger 18 boor ſoudt ghy upt-ftellen tot der tHdt Dat ghy met Veel 
bet tibelijck boeyen / dat is / ſonden / beſwaert erde ghebanden 
goet ende aert/tot dat ghy eene laftighe flavernge langhen 
debijdanr boot tydt hadt qheledent wie iffer foo dwaes / die wilt 
— in ballinckſthap blyven / ſoo langen tydt tot dat ha 

Beel goederen verloren heeft / ende upt-ahefloten is 
upt een riick erfgoedt ende hooghe eere? Maer 
indien Den mensche terſtondt na den Val hem oodt⸗ 
moedelck biechtede / hy ſoude ban ſtonden af ban 
tfenyn ende ſlavernije ontſſagen worden / ende Wez 
der om aen gheſchreven onder het ghetal mynder 
kinderen / hem ſoude weder om toeghelaten — 

EN 
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daghelcks met berdienften fijne Kroone te ber: 
meerderen/ ende deelachtich te zijn aller goederen. 
Die dit al veracht / endeupt - ſtelt oft fchacmt hem 
te biechten / hoe groot acht Gp re zyn mijnen ſone 
ende dDienaer ? hoe groet acht hp de falichepdt fyn: 
Der ziele / d'eeu wighe erf-goedtren/ ende (Dat meeft 
ís) myne gramschap oft goedt-gunfticheptt Seght Die in't 
mp / in dien iemandt befchuldicht Waer Ban een biechten 
fuck daer t leven acn hinch/welrken wetende dat: LOD S/ 
ter op de ſelve ure vele vpt hun bedde / na de plaetſe onachtfacn 
Des doodts / van ſyne rechte eñ flincke zijde wordẽ ie int fvck 
gehaelt / eñ dat hp oock over-gedzagen is / ja dat De ſynder far 
officierg ende beulé daer ontrent zijn / laſt ver ſoec⸗ licherdt. 
kende om hem te vangen ; eit in Dien defen ſy · ſelvẽ 
met een woort Lande doot / van eene Wzeede firafz 
finghe / van't berlieg van fijne goederen / ban deg 
Honinchs gramfchap / ick ſegghe met een woordt 
konde verloſſen / belhdende ſyn mifdaedt aen eenen Bebiechteis 
ghetrouwen bziendt/ Dien hp wiſte feer fecreet te cenenlichten 
Wefen / endet felve nochtans verſupmde te Doen, Mudde out 
en foudt afp ſoo danighen niet fegahen on-beradich Bilder 

gende upt-finnich te weſen? Wen - fret de haeſtighe noonrrake 
doodt van beel menſchen / de menich· vuldige vyan⸗ iinck / gemerct 

den vergadert om ute vermoorden / het ghetal der dat kr foo 
dupveleñ meyne ick / die uom ringhelen / ende u om- — 

gaen / ſoeckende Wien fp ſouden moghen berflinden. en ono 
aer omen ſlaet ghy uwe falichepdt niet gade Worben zijn, 

waer om vertoeft ghp / Die u felwen ende fag groo⸗ 1.Per 5. 
ten quale / met een woordt kant =senefen” Den 
hert geguetft mefende/loopt tat Get krupdt ditam- De onrede⸗ 
nus ‚De ſwaluwe foeckt het krupdt chelidonia ghe⸗ kirke creatu⸗ 
noemt / am hare blinde joncxkens fiende te maken: — 
ende een menſche door fijne ſonde befchuldicht / 
Heeft liever eenen ooghen blick verborghen te blije f 
ven / ende in Der eeuwicheydt verdoemt / dan van 
de firaffinghe ontflaghen ende falichte wefen. @ 

_llendighe/ Die meerder acht flact op De fchacmte 
dan op uwe falichepdt! Die liever hebt eeuwelyck 
verloren te gaen / dan uwe fonde openbaren: Wat 

) iben qhp in Dit ſtuck uwen vriendt raden / Wat u- 

Den menfích. Deere ick fie dat het ſwaerder is de 
bedzeven ſonden te openbaren/ bante fchouwen de 

8 ghene 
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ghene Die nach te doen ſtaen / ende ick moet my ver⸗ 
Palzs. _ Wanderen oper one wpt ſinnichendt. Ack ber ſtom 
Pfalz. _ gheworden / ende am Dat ick’t goedt verf weghen 

hebbe / is mijne pyne vernieut. Poorwaer mynen 
Godt ick (alu mine onrechtveerdichent beiyden / 
ende ghy ſult vergheven da. goddelyckheyt mijn: 
der randen / door uwe oneyndelycke goedertieren⸗ 
heydt: want tu Dreu ick ſwyghe / ick ſal meer bez 
ſchuldicht weſen; ende hoe ick langher vertoeve⸗ 
hae ick met meerdere ſwaricheydt ghelyckmen 
van den eghel ſeght / baren fal de ſonde die ick ontz 
fanghen hebbe. BE 

Hoe ſchade⸗Chrꝛriſtus. Oth met Wat benautheden zijn fn bez 
ijck dat het Banghen in de ure des doodts / Die door hunne hog: 
8 De eee verdye / ende eene pdele fchacmte zijn weder hou⸗ 
er iele den gheweeſt van op-rechteljekt ende dickwyls te 
feaemte, biechten! Want hoe beel zynder / die Bun veel jaren 

valſchelhek hebben ghebiecht / ende mijn bloedt met 
boeten ghetreden / ende fonden als dan Willen eene 
oprechte biechte ſpzreken; maer konnen nauwelyc⸗ 
Ben ín deſe laetſte ende bendoude ure de doodts het 
fenyn der ſonden uyt ſppuwen. © watdzoefbhepdt 
tet mp om ſien / dat dit Saerament/’t welck ick tot 
trooſt hebbe in-gheftelt / / wordt door de boosheydt 
ende hdelheydt Der menſchen / in eene ſeer ſthade⸗ 
che bederffeniſſe verkeert: wat hebbe ick ſaechter 
oft lichter konnen ſegghen / dan: Belydt uwe ſon⸗ 
De/ende fp falu vergheven worden; on 
eenen alleen/ende Dat met cen woordt / ende ghy ſult 
daer van ontflaghen zyn / each ban alle De founder 
des wereldts / in dien ghy diclhadt ghedaen. — 

Den menſch.Cis alſoo alder goedertierenſtẽ Iasv; 
daer en har: gheene ſake lichter zyn: maer eplaces! 
aen de bedorvẽ nature en dunckt geent fake fwaer⸗ 
der noch pinelijcker tr weſen. 

Chriftus. Hoe foot heef: den menfch dan niet op 
geuren tijdt Year hem geromen ſhnen ſonde te biechz 
ten 4 in dien hy dat Wilt Deen op eentghen ftandey 

Owaeſheydt waer am felt hr Hat ut ban daghe tet dage / ghe⸗ 
der 80 DE njek ich gheſeydt hebbe / tot dat het quaedt door het at fictie 
mn bied lanck bertoeven / meerder ende ergher / ende Den ' 
ten, vyant ffercker wort?want de ſcthaemte en nrindert 

nief door het upt · ſtellen maer bermeerdert. — 
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‘wat groote oorfacche ig daer toch; Lan foe groote 

acmte 2 
Den menfch. Gek en kenne gheene andere, Han de 

dwaſe hooverdye der menſchen / Die vreeſen ontfla: 
get te worden door hetwwormiſſe van eenen menſch / 
ende ſeer ou wyſſeljck verkieſen liever voor De 
gheheele wereldt befchuldicht ende verdoemt te 
worden / dan hunne ſchuldt voor eenen te bekennen 
ende Daer Van Lap te weſen. Wy hebbe liever vooz 
alle menschen beſchaemt te weſen / dan LOO eenen 
ſondighen mensch alleen onfe mig- daden te bely⸗ 
den / ende etneeerljchke victorie over fp-felben te 
behalen: Wp hebben lever van u in Ber eeuwich⸗ 
heydt verworpen te Wefen / Dan Dat onfe wercken 
Ban eenen erm Ber aerden berifpt fouden wordẽ. 
Wel aen deere / uwe ooghen hebben onge on - vals PAL is. 
maeckthepdt gheſien / helpt ons / ende breeckt He 
_ banden onfer fonden. 9 
> Chriftas. Wat fuit ghy ellendich menfch doen in In der vacs 
dien fchroomeipcken Dach/alg ick fal openbaren de As, 2vels 
verholentheden der dupſterniſſen / ende fat verlich morgen taser 
ten deraden der herten / ende alſſer niet verborghen vertoort wos 
en ſalzyn / dat niet veropenbaert en ſal Warden, den. De Haa 

ende datter niet gheſeydt oft gedaen is / vock in eid ad 
de meefte vupfteriniffen / fal in t licht voor de ghe· 

heele wereidt biycken? Woe klaer⸗ſchynelyck ſal 
haer dan verthoonen mine Wet ende waer ach⸗ 
ighe ſententie: Ul die hem verheft ſal vernedert Leer + 
woorden / ende Die hem vernedert ſal verheven 
worden. 
Den menſch. Dꝛeeſe ende bevinghe zjn over mp Pals. 
ok ghekomen / ende de duyſterniſſen hebben-mp bedect: 
_ tis ſchroomelyck in uwe handen te vallen / o al⸗ N 
machtichſten Godt t°tig fchroomelijck te over- Hebie. 
peyſen de beklaghinghe ende Wee der ellendighe/ 
welcke de onnutte ſchaemte fal beroemen tot De 
eeuwighe tormenten : al- daer ſal de booshepdt 
gheopenbaert ende ontdeckt worden / tat eene eeu⸗ 
wighe ſchande / De welche Waer -t fake dat ſoo veel 
jo ck-mang/ foa Beel dochters / foo Veel mannen 
hdden in de biechte gheopent / de ſonde ſoude hun 
tot eene ceuwighe glorie gheweeſt hebben. Wa 
futen Wp hier op ſegghen / a mijne ſiele? 3 
icn 12 Chriftus. 
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Chriſtus. Myne heplighe vrienden onder⸗weſen 
cer tyydts De Dunne alfoardat eenen moninck ſoude 
verklaren / hoe veel ſtappen hp wandelde / in Dien’E 
doenlyck Ware ; fp en heerden hun herte niet af tat 

De Gone. Woorden der booshepdt / om te ontfchuldighen de 
bzuchtiehe ontſchulden in De fonden; maer fp wieſſcheñ hunne 
daor de bieche Sanden af met dic⸗ wyls eit oodtmoedelyck te biech⸗ 
te/ gereten ten s Wier door genietteden ſy ſoo graten Vrede eit 
—— in-wendighe olhdſchap; daer De ſondaren ghedue⸗ 

fust woz richlyck ghepijnieht worden Lan den beul hunder 
den ghedue⸗ Canfcientie/ ende ſoo Veel te wreeder / hoe tſelve 
sichlijek abe heymelycker gheſchiedt: fp broepen het ferpent in 
pjwcht 93? hulmen Baefem/ende Get veentelende bier. Dunckt 
—* erken udandat de biechte lanck upt-gheftelt dient te we⸗ 
tie, ſen / opdat de ſtraffe Dies te langer / de verghiffe⸗ 

niffe te ſwaerder / ende d'inwendich knagen/ oock 
tut midden Der wel luſten / te on verdraghelycker 

of fende weſen? Want (foa mijnen Propheet ſeght) de 
CE booſheydt van Ephraim is t° amen ghebauden/ 

ſyne Conde berborghen/de pijnen Van eender baren: 
der vrouwe fullen Gem over-komen. Siet ontdecht 
Die aen eenen met een woordt / ende den brede met 
deſtilheydt des ghemoets / daer gp naer verlangh⸗ 
de / ſal u weder · om toe komen / ende alle gocdt mek — 
haer. och fp ent openbaerdẽ niet alleenlyck opent⸗ 
ek ende op-rechtelijek Gemme weghen m°t Sacra 

cafflibr.4, Mient der Biechten / maer ſy gaven oock een ghez 
Infticc.g. Miepnende klaer teecken / ende openbare kenniſſe 

der duyvelſcher ghedachten / în dien ſy beſchaemt 
Waren Dieaen den Duderlinck oft overften te opens 
baren z alg-dDan waren ſy gheruft ende fonder ſorge 
als fp hem geheel bekent Waren / Want fp wiſten 
als Dau dat den Dudt-vadernict en fondetoe-late/ 
Dat hun meerderen laft ſonde op-ghelepdt worden / 
als fp fauden kannen draghen ; Want fp Die hunne 
kracht hadden verklaert / en Deeej den niet / maer 

Matth.23. wenſchten beracht te worden. Ende bemercht dat 
Die hem in Dit mine in-flellinge ende Goddelyck Voor-nemen _ 
ad are ‚ feer (eker is dat Den genen Die hem vernedert; fal 

bide, —* verheven worden. Daer omen verlieſen ſoodani⸗ 
vaer vaer ná Ge nopt hunnen goeden naem / maer vermeerderen 
Ett bere Dien eer / want mij woordt en kan niet miſſen ende 
ken, is onbedrieghelijck ende mijne aoydeelen bis 

Ô in 

Pfal.r40. 
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in der eeuwichepdt : Want ſoo ick gheſeydt hebbe / 
ban Der eeuwicheydt af hebbe ick gheſtelt ende ghe⸗ 
ordiueert: Dat alle de ghene Dic hem vernedert / ſal Marth: ;. 
verheven Worden; ende alte de ghene Die met t ver⸗ 
fwygheu fyuder fonden hem paoght te verheffen / 
fal eer-Ioog bedwonghen worden doop eene te ſpade 
penitentie oft lecdt-wefen /het Bier dao? den roock / 
ende de Wonde doo, den ſtanck te ontdecken ende 

_topenbaren. 
Den menfch. O gaeden 1e sv! hoedanighe profbten 

Bemerche ick? met hoe Beel goederen / met hoe Veel 
beloften noodt gp ons / om die leelycke ende ſcha⸗ 
delycke ghevepnfthepdt te ver Winnen/ omdat onfe 
ſielen dickwyls in u Dier-baer blaedt ghewaſſchen / 

ende onfe Wonden fauden gheneſen worden / om dat 
Wp tot u weder om ſouden keeren / om dat wy fupz 
ber Ban herten ſouden zijn / om dat wp ten laetſten 
tot ufouden kome/dat Wp u jouden aen ſchauwen/ 
regnerende met Den Dader ende den H. Eheeſt in 
Der ccuwichepdt der eeuwicheden. 

Ghebedt om hem vvel te biechten. _ | 
O Eeuvvighe vvaerheydt, mijnen Godt, dieonder-foecht Sodt is cuer 

Ae herten ende nieren „ick fal u mijne fonde belijden ende J arrie 
niet verborghen: vvant indien ick in den hemel op -klinme, ve wervelt em 

ghy zijt daer; ende in dien ick meder-dale in der hellen, ghy zijt * 
daer teghen-vvoordich. Ghy vveet alle dinghen eer die geſchie- 
den,ende ghy en hondt de fonde niet aen-fien.Ick faldanteghen Pfa:-3s- 
my felven mijne onrechtveerdicheydt belijden , ende ghy ſult 
vergheven de boosheydt mijnder fonde : Ick fal die belijden voor 

eenen menfch „als voor # mijnen Godt, ende ick vveet vvel dat 
_ $by door uvve goedertierenbeydt „fijne tonghe ende mijne vve- Pfal.pe. 
ghen [ult flieren. Vvve vvaerbeydt fal my met eenen fchilt onz 
fingbelen, ende ich en fal niet vreefen van de nacht - vreefe, 

jaer u oordeel, ô ceurvighe VVaerheydt! in't vvelch de raden 
r herten ſullen vvorden verklaert, ende de verborgbentheden 

der duyſterniſſen fullen gheopenbaert vvorden. Door u Chrifte 
dju w gbemaecht de gratie ende vvaerheydt: fonder u zijn alle voana. 
Kinderen der menfchen ijdel ende leughenachtich in bunme 
woeegh -fchalen, om dat fy door de ijdelheydt al £ famen fouden pater. ü 

a 13 bedrig- 
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bedrieghen, ende fy ellendighe (ouden bedroghen vvorden, als 5 
rerberghen vvillen poor den ghenen dieꝰt alfiet, ende den * 
len ghetuyghe bunder boosheydt. O hoe veel fullender i in Uoor- 
deel, af-legghende het maf ker der gheveynftheydt, voor ghcheel 
de vpereldt befchaemt blijven, ende men (al als-dau fien de ghe- 
vvittegraven, ende dat fy hun ſelven (chalckelijck hebben vers 

Ect!.19. _ oofmoedicht, vviens binnenſte vvaren vol bedrochs. Oon-ver- 
flandighe,vvie heeft u betoovert,om der PV aerheyt niet onder 

Gal; danichte zijn? Ghy hebt u gefchaët u-ſelven voor eenen menſch 
te befchamen „ende fiet voor gheheel de pvereldt ſal de boosheyt 
der aerden aeopenbaert voorde. O hoe kort is den lof der gadde- 

Tob ze, looſen, ende de blijdichap van den gheveynfden. duert als eenen 
— dte 08 ogen-blick! In dien fijne hooverdge klimt tot in dè hemel, ende 
fcb) orc cher fijn hoofde de pvolcken geraeckt, hy ſal als eenen mesthoop ten 
Re s Dea hap” eynde verdorven vverden , ende die hem ghefien hebben, fullen 

bezi boog be feggen:VVacr is hy? De hemelen ſullen fijne boosheye openbard, 
— el ‘onde de aerde ſal tegen hem op-fhaen.'VVeeu die deep van hertẽ 
genten mente Zijt,ende verborght voor den Heere uvven raedt! vpiens vpere- 
ed — te ken zijnin duyfterniffen,endefy ſeggen: VVie ſiet ons, ende vvie 
laag. kent ons? Heere ghy fiet ende acſt hout op alle plaetſen de goede 
Plalrar ende deguade, ende daer om en fal ick mijn herte niet af-keeren 

tot de vvoorden der boosheydt „ om te ontfchuldigben d' ont= 
nd in de fonden; maer vrij-vvillichlijck falick offt- 
ven, endeick fal aen uvven naem belijden, vvant dien goedtis. 
Ghy ſult my vviſſen den rechten vvech door den genen; dieghy * 
# ghevveerdicht bebt my tot eenen leyds-man te gheven, bem 
fal ick hooren als u felven: vvant daer en ie gheenen raedt, daer 
en isgheene voorfinnicheydt Heere, dan die vann komt; alle 
oaf? voorfichticheden zijnonfther : ich bidde u Heere geeft hens | 
eenen op-rechten gheeft „op dat hy mach bekennen de vvonder= 
heden van uvve VVet dat hy my opene uvven goddelijdkë ẽvville, 
die ick feer begheere te vveten, ende u alleen te behagen ende te 
dienen in op-rechte heylicheydt ende recht-veerdichtyt„in oodt= 
moedicheydt ende verduldicheydt, in vol-maeckte feyverheyde 
onde gherroupve liefde gie daglen mijnslevens, Amen. 

Pras 
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, Eerſte. Bemerckt dat den dunvel / ende namentlijck Den dupvel 
op deſen rijdt gheene fake meer en beneerſt ight / dan doet meert 

em de menſchen Zoas eene groote Dwacshepdt/ oock De geete zoë 
ſomwölen de Badtvzuchtighe ſonderlzngh de vzouw s⸗ derval chen 
_gerfoonen te doen hunne fonden berftwijgen/ bedecken / vaar zer wije 
_antfchuldighen/ ende gheene vermaninghe roe te laten; See Bik oit⸗ 

ende alfoo met eene groote laasbhepdt (ghelick D, Bo⸗ —— 
naventura ſeght)alle remedien teghen onſe ſonden ende” 
gebreken ons t° an-trecken . B hoe veel aen· ghenamer 

zijn boor Bodt De meeſte ſondaers / dan ſoodanighe ghe⸗ 
veynnſde menſchen! want die lichteljcker Ban deſe / sm 
datſe fou ende lou zyjn / ggeneſen worden. Een ie ghe⸗ 
Wijck dan voor het eerſte met hem ghewoon maken fü⸗ 

mert Wiecht Wader / ende indien Gp eenen Religieuſen 
perfaan is / ſu ſelven gack opzecitelijck openen aen ſ⸗ 
nen Overftens ende niet alleen ſjne ghebreken/ maer 
Back de bekoringhen ende andere Godtbruchtighe geefs 
fenüughen. 
_ Berweede, Maer Goe wel dat Get gheraden is hem Berer is the 
te biechten aen eenen ſekeren ende gheferten Miccijt- ken Berten 
Bader / nochtans; indien het fele ſchünt fciadelijck te enn ed 
3n aen De breühendt / geljck het ſamtydts ghebeurt,; (58 peren / an 
enis t miet alleenlick goedt / maer noodich den ſelben ea on boi⸗ 
te beranderen: ende mert moet lieber gaen bu eenen on Heckers 
“bekenden ede in t doncker/ dan dar de fiele Door het —* te 
 Beefwijgen ban deu ſtommen dupbel / ghetrocken foudre * 
warden in de unterſte pijnen ende Duufterniffen °T felbe - 
moer men doẽ indien mer door De biechte vreeſt eenich 
ZFerijckel der fiele/oft openbaringhe der ſonden, Hhier am 
eeft onfe Moeder de B. Kercke in-gheſtelt / dat in der 
ouwen Hloofterg;ten minften Dep-mael ’sjaers/door 
Biſchoppen / andere Biecht Baders / Banden ghe⸗ 
onelijcken ſoude ghegheben worden. hierom wordt Concil. 
ek in de af· laten Diemen lubileum noemt gemepnlick Tcidente 
en -fegbelicken/ oock den Geligieuſen gheoorleft 
n te biechten aen eenen - iegbelijcken / die eens 

toe macht ontfangen hebben. Maer De difcrete De 
en/ende Die opzecht jverich zijn Der zielen / hooz- 

ent gheerne in dit on ghebal / ende gheben ban ſelfs 
lof om aen eenen anderen te biechten / ghelück fp met 

F4] xeden 

| Pratijcke om de fonden te biechten. 

d 
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Sen nberigẽ reden behooren te doen / indien fp bemercken/ dat hunne 
Oberſten onderſaten anghſt ende bernouwthepdt der conſtiencie 
— —— lüden; berreis ’t ban daer / dat fp 't ſelbe ſounden wepge⸗ 
pictenaut  Fentedoen, Booz Waer Hit te wepgheren,/ ſonderlingh 
hart conferen in Bonen Klooſters balt feer hert / ende die om Chri⸗ 
te sjnjeenen ſtus wille hun hebben laten binden / deſe (by manere 
ame bau ſegghen) in ftricken te verwerren / ende in de haven 
Bronte. ber falichepdt haer Be poorte der felber eplacs te dup⸗ 

F tert, Bier om heeft Wel voorſichteltjick ghedaen de ſali⸗ 
ghe Moeder Terefa int hare Order ’t bep berkiefen ban 
venen Biecht Vaderghegheben, Bh fiet hoe geaoten 
brihendt mien hier moet ghebruncken, Daer ont en kan 
ick niet gheraeden binden, datmen De biecht-kinders 
aen lockt: maer dert raedt ban det eerWweerdighen JD, 
Nlbares heeft mp altijt gaedt ende prefitelijck gedacht/ 

Tenbetaẽft dat den Biecht Dader die faude hoozen eñ helpen / die 
heeten gen Heere tot hem foude gefonden ende geftiert Hebben; 
Bers iewat Want boor Defe gheeft Den Heere hem geatie/ende (om 
tet Gunaen ſoo teſſegghen) ſpüſe Waer mede hy hunne freten fous 
locken / maer De fpijfen :ertde d'oodtmoedicheydt Wwijft dit oock upt; 
Klad — want indien eert ieghelück een ander beter dan fp ſelben 

ka achten moet / foo moet u oock pepnfen / dat een ander 
fonaen woor bequanger ig om De fielen te helpen: ende niemandt en 
den. meet hem laten voorſtaen Hat hu Daer om bequamer is / 

om dat he miſſchien geleerder ende erbarender is / gen⸗ 
geſien ho wel weet/ dat het Gode alleen toeſtaet te trec⸗ 
ken/te gheneſen / ende Be zielen te ſtieren tot hetennde _ 
xende bâlmaeckthepdt / Die he hun heeft toegbefchicht: 
maer Dat be voorſichtitheden der menfchen bedzieghes 
lick ende onſeker zijn, Dit voornemen ban ſommighe 
wozt oock voor loffeljck ghehouden / dat fp dert Biecht⸗ 
vader ghebruycken / dien Ben Heere út hunner ghewoo⸗ 
nelijcken ſtoel oft biecht plaetſe gheſtelt heeft / ende hiet 
út volghen met oodtmoedicheyt fine Vaderlijcke voor⸗ 
fichtichepdt. Bp weet wien hp tot temanden fepndt : alz 
foo beeft hp ghefonden Philippum tot Ben ghefneden/ 
Ananiam tot Paulum / Petrum tot Cornelium / ende hu 
en heeft Die niet alleen geſoanden / maer oock bant te vorẽ 
onder recht / wat fp moeſten doer / jac bat meer is heeft 
Be ſeyndinge tat Cornelium met eert mirakel betupgbt. 
We derde. Men moet tot eenen Wiecht-bader verkie⸗ 

ſen eenen gheleerden / booz-fichtighen / rijpen man; er 
ie 
* 
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bie Veel ende vleyende woorden ghebruckt; ick ſegghe Men moet 
bat voor de bouwers want deſe ghelijck fp moeten eenen gheſet⸗ 
fchoutwen ve ghemepnfaembept met dert Biecht vader / ld sg 
moeten fp oock gunt wachten ban dick-hrijls hem te Bez gzuchtighen 
ſoecken / ende langh t° ſamen ſpreken /'t en waer ſulcks biecht vavce 
den noodt vereyſchte; ende dat moet als dan met korte verkicſen. 
woorden ghefchteden / ende nopt ſonder ghetupghe / al 
waer't oock eenen Enghel unt den hemel:alſoo hebben 
alle B. Bouwen ende Mannen ghedaen. Die eenen 
anderen wech it-gaet als ho kan / en volght de beet- 
flappen der heplighen niet / ende moet beeefen De ſtraf⸗ 
fe finder bermereigchhepdt, 
De vierde. Ren moet int het biechten finder ſonden De piechte 

bier op wel letten/ dat men fp-felben Haer toe beghebe moet vodt⸗ 
met Diep-qrandighe oodt-moedichepdt; dat men fijne —— wee 
ſonden wat-(peeke met goede ozdze; met clare/gefchichte 5“ * 
ende korte woorden / achter-latéde De generale befchu⸗ 

dinghe / die gheene fouten in t bijſonder en raken; ende 
ban veel perſoonen ander conditie oft beſppeeck worden 
ghebieclh bt: (bp eremipel) Ick biechte mp ban achter: 
klap, is ’tdat ick achter-klap gheſproken hebbe ; ende 
ſoo ban andere ſonden / fchouwende oock foo beel als ’t 
magelijck is lange peoopooften ende berhaelfelen / forte 

derlingh in ’t ghene dat de fupberhepdt aen gaet: ghe⸗ 
merckt Dan eert lanck berhael oft beſchuldinghe in deſe 
materie dick wüls niet fonder perĳjchel en ts / faa boor 
Ber genen Die hem biecht /als voor den Biecht bader; 
t is genoech dat men upt-leght de gedaente ban de daet 
oft ſonde / dat is / de circumſtantie oft om-ffandt/ die de 
ſonde ſwaerder maeckt; ghelijck zíjn D° om-ftanden ban 
Ben perſoon / oft die ghehouwt / oft die Geligieus / oft 

die met beloften berbonden is. Maer wilt gp u bez 
quamelijck berepden tot de biechte / ghebruuckt de ma⸗ 
niere ban ’t ghemenn ander-foeck , Ten eerſten / danckt 
Sadt dat ha u tüdt ban penitentie heeft ghegheven. 
Een tweeden / bidt om licht/op dat ghp uwe fonden 
mooght bekennen / ende die berfoepen, Ten derden / on⸗ Maniere vã 
Ber-foecktu, Ten vierden / verweckt leedt-wefen, Ten (NE ronſciẽ⸗ 
ĳfden/ maeckt eert baft boor⸗nemen ban u leben te be — 

teren ; ende ghp fult u-felben moghen onder ſoecken gen corde 
aer in ghu teghen Godt / teghen uwen naeften / ende biechte te be⸗ 

p-felben gheſondight hebt op ghepepfen/ woorden / reydenm 
wercken 
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wercken ent achterlaten : oft ober looxt He wercken 
ban den Daghe / ende bergadert dep oft bier/ (alffer 
niet fWwaers en is) omu Daer ban ut de biechte te bez 
fchuldiggen ; maer Doet meeft u befte am een waerach⸗ 
tich leedt weſen te berwecken/ ende fierck voor nemen 
ban beteringhe te maken, 'a is ſeer gheraden om eene 
beerdighe biechte te doen / in't dagheljcks onder-faeck 
aen te teecheneit het ghene met maet biechten : tot het 
leedt weſen ſal grooteljcks helpen te lefen de maniere 
ende verweckinghe ber ſelver / voor gheſtelt fal,r 20, 

De vöfde. Hoe wel het dick wils biechten te prüſen 
is / nochtans moet mert hier int mratichepdt ghebeupes 

Daedic-wijls ken. Ven De Jriefters foude ick raden hun dagbelijeks 
— — te biechten / na het exempel der Heplighen: maer baar de 
biecht. SM Godtvruchtighe wereldtfche menſchen / ist ghenoech 

eens oft twee-maels it de weke het felve te boen / ende 
Bat in t kort; ‘ten Waer den noodt anders berepfchte, 
Men maet hem Wachten dat de biechte niet enn gefchiez 
Be door eene ghewoonte / ntaer een-ieghelijck moet bent 
poogben Die alfoo te doen / als oft ha na de ſelve terſtont 
moefte fferbenstochtans nier fcrupuleufelijck ende met 
angijft. U is feer weafgtelijch ende ſalich D’ eene biechte 
bp d'andere te ghelücken / ende hier vpt bemercken wat 
voordt ganck men ghedaen heeft. 

Deſſeſte. Bete hebben ſeer wel befchzeben met wat 
eer weerdichendt / oodtmoedichendt ende mantere men 

Bat dat mẽ moer biecht: hier om ick berntane alleenlck hieccene — 
ad — et fake / te eten / als den ghenen die hem biechten Wilts 
penfen, fúne boo: brechte fpreecht ; Ick delijde voor Godt, &c. oft 

È Beit Confiteor, &c. Bat hp aert mercke ende ernfielijck _ 
pepe / dat baatieten ſpreeckt aen eenen meuſch maer — 
aen Godt / voor wien alle dinghen klaerende openbaer 
sin / ende nieten betrouwe op eenighe menfchelijcke 
boozfichtichept/ maer op Bodt alleen ende ſjne oneyn⸗ 
delijcke gratie ; dat hp Daer komt als omt ghewaſſchen 
te worden in't bloedt Cheiſti· Daer naerals be gheko⸗ 
mert is tat deſe woorden : Mijnealder meefte ſchuldt, oft 
Mea maxima culpa ; dat hp weder omt verwecke leet Wez 
ſen / ende Baer bp boegende ten minften met Der herten: 
‘Cis mu leet / dat ick voor foo beel wel · daden / ſoo groo⸗ 
ten liefde van mijnen Godt / anders niet dan ſonden in 
wiſſelinghe oft weder · ghifte hebbe ghegheben, TL 

goedt 
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goedt dat dit in ſgheljcks gheſchiedt naer de biechte / tot 
De ſelbe woorden die men ghemeynlick naer de biechte 
her-haelt. In dien de kozthepdt des tüdts niet toe en 
laet eene laughe booz-biechte te ig /{aa moet men 
ten minſten eene korte ghebruycken / te Weten deſe oft 
dierghelifche ; Ick biechte mp voor Godt al machtich / 
de h. Marra,alle Hepligen / ende u Dader/ want ich te 
beel hebbe ghefondicht / 'tis mijne alder meeſte ſchult; 
oft int Latíjn : Confireor Deo omnipotenti, B.M Art Az, 
omnibus Sanctis, & tibi Paters quia peceavi nimis, mea ma- 
xima culpa. ; 
Als ghpnuopde boor -fepde maniere uwe biechte 
gheſproken hebt/ Ten eerſten looft Godt: Ten twee⸗ 
den / begheert gratie/op Dat ghp u mooght beteren, mif- 
trout op u felben / ende betroutop Godt: Ten derden / 
vernieut u voor nemen; ; boog alfoa beel als ghy kondt/ 
boog fiet d'oorſaken / ende neemt boog u die te ſchauwẽ: Wat vam? 
Ten bierden /bol- beenght uwe penitentie/ lefende de na de biecijte 
Shebeden die u bebolen zón. Ghy fult daer magen bps Woet doen. 
voeghen eenighe kaftijdinghe des lichaems / als (oude 
magen zíjn on ghemackelijck knielende / oft iet dies⸗ 

gelijcks dat het lichaem moepelijck ende pinelijck balts 
oft wel geben eertige aelmoeſſe / ten minfteneenegbee= 
ſtelicke / biddende boog uwen naeften / ende fonderlinge 
beo: De gene die u niet wel tae-ghedaen ent zint ; want 
alfoo ſult gijn bol brocht hebben De dzyderhaude mas 
Bieren ban geede wercken, 

Ghebedt naer de Biechte. TE 

1 Ch, fal uweghenaden, o Heere, inder eeuwicheyt verheffen, Dlalin 86. 
_&diemy foo dick-Wijls inu dier-baer bloedt gewaffchen hebt, 
ende in het badt uwer tranen „die ick eylaes! uwe Godde- 
ljcke Majefteyt, fonder beweeght te Worden, fie Forten . O on- 
eyndelicke goedrheydt, hoe grootelijcksacht ghy eene ontrouwe 
Hele, waer voor ghy 't Hemelfch palleys verlaten hebt „ende uwe 
| Ee tepande gestelrende over-ghegeven in de handen van nwe 
“wijanden?Ghy hebt u erf-dorg ten laetften aen-ghofien, ende met 
lanck-moedicheyt tot penitëtie verwacht, ende met verworpen 
Es «aenfchijn, maer wel alle mijne fonden in't dicpſte der zee. 
—— O Heere 

a) 

ERN 
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O Heere verfter& doch het gene dat ghy in my ghewrocht hebt, 
ende weeft mijns bermhertich , op dat het laetffe miet ergher en 
zj dan het eerfte , naer dat ghy my ghebrocht hebt tot u lieffe- 
lijck om-helfen,door eene quijdtfcheldinge mijnder fonden.Och 
oft ick brandede in uwe Goddelijche liefde, op dat door mijne 
flappicheydt my niet benomen en Worde , ende aen cen ander 
ghegheven,’tghene dat ick. nu ghekreghen heb, ende dat ick my 
doch niet en verWorpetot mijne oude fonden . O beminnerder — 
menfchen, het is my leedt „dat ick u tot eenigber tijdt vergramt 
heb, om dat ghy goede zijt; niet ten opfichte vande helle, oft dat 
ick de hemelfche vreuchdëfoude moeten derven. Och, oft ichdit 
foo mocht ghevoelen, ghelijch-men ghewaer woodt ende ghe- 
voelt het on-gemack des lichaems, het verlies van kinderen, pan 
rijchdommenende tijdelijche goederen, &c. Ende nochtans die u 
verliest, verliefet al,den hemel, de hulpe ende bijſtandt der Heylie 
ghen, u we vriendtfchap „ende alle goede werchen. Endeghy,o 
Heere, en hebt onfe goederen van gheenen noode,maer Wenfcht, 
dat ick hier falichlijch , ende hier-namaels eewwvelgcken leve, 
ende dat met een gheruft herte,het Welch met u vereenichtende 
aenu ghehecht zy. Ick fie het Heere „ende ick ben befchaemt, 
ende als-dan meeft,als ick bemerche ende over-denche,dat-men 
ten opfichte van eene ijdele glorie, ter begeerte der rijchdommen — 
foo veel doet, ende dat uwe liefde foo veel van my niet verkrijgen — 
en kan: maer ick bidde u vveder-om, verghever my, o Heere, 
verghevet my ‚ door uwe verdienften ende het dierbaer bloed. — 
van uvven eenighen Sone, den Welcken ick uwer Goddelijcker — 
Majefteyt op-draghe, ende in de pereeninghe van fijne verdien= — 
flen,al bet ghene dat my aen-gaet , om ute dienen. VVaerdoor — 
dok voordt -aen betrouwe ende verhope ‚ maer fonderlinghe 
door uwe gratie, een nieu leven te beghinnen. Komt my te hulpe 
alle Godts Enghelen alle mijne heylighe Patroonen,op dat sch al 
het ghene dat ick in de teghen-Woordicheyde van de alder-hey⸗ 
lichſte Drij-vuldicheydt „ende van u lieden alle voor my neme, 
door de Goddelijcke gratie foude moghen vol-brenghen, Amen. — 

Het 
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Her ghene dat-men doen moet naer de 
generale Biechte. 

5 Set ten eerſten / hoe dat ghp nu met grooten arbepbt/ Ten eerſten / 
metden berlozen ſone in gratie ontfanghen zt / ende teen —— 

bedanckt Bodt upt het binnenſte uwer herten / ende cont vancts 
bolght Magdalena naer/ende maeckt een propooſt / dat feggpen. 
ghy naer haer exempel / al het gene dat glu tot noch toe 
ghebzunckt hebt/ om de üdelhendt deſer Wereldt te Diez 
nen / wilt Bode al-machtich toe-epghenen, 

Ten tweeden/ laet u booz-ftaen/dat dit tot u gheſeydt Ten tweedt / 
is: Diet ghp zijt nu gheſont ghemaeckt / en wilt nu niet zp 
meer ſondighen / ende verweckt in u felben weder om ranmrghes. 
veen Wwaerachtich berou/ in deteghen woaordichepdt ban roan. * 
Godt al-machtich/ende alle fijne liebe liebe Heplighen / 
\ Die ghp hier toe fult nemen tot ghetupghen; ende belijdt 
boor haer-lieden / dat ghy in der eeuwichepdt niet af- 
wüjcken en ult ban de geboden Godts. 

‚ Ten derden / ober - legt welck Dat uwe quade ges en 
nenghelickheden zijn / ende de voor -naemfte occaften voort · aenſ de 
Dieu tot ſonden brengen; ende laet u voor ſtaen dat gijn delegenthedt 
Wbefte moet doen am deſe te berwinnen : want die het daden 
xerückel bemint, fal daer in bergaen. Ende befen boor-· 
Waeren fchijnt in gheender maniere tat een op recht bez 
tou ghekomen / ende waerachtelijck tot Gadtbekeertte 
zyn / den welcken / wel wetende dat hp door ſulcken oor⸗ 
fake ſeer dick wils gheballen is / eñ daor het diek wils 
vallen altfdt krancker ende krancker gheworden is/ 
ende niet tegen ſtaende hem vri willichlijck in Dit ſelbe 
pertiickel weder om ſtelt / by exempel te hanteren met 
on gheliÿcke perſoonen / met dronckaerts/ etc. Seght mu 
ter goeder trouwen / Waer ’t ſaecke Dat ghp tWwintich- 
Maelop de felbe plactfe/ eene groote tijdelijcke ſchade 

joo het berlies ban goeden ghekreghen hadt / en ſoudt 
be felbe niet fchouwen 7 Waer ’t bp aldien / dat gie 

ſultkeu plaetfe doodelijck ghewondt hadt gheweeft/ 
foudt ghu deſe nier vlieden? Waer ’t fake dat iemant 

dickwils hadde gheweeft in dangier ban fin leben / 
ban fchip-bzake te lijden / van berlies ban eere ende goes 
he fp felben nochtans weder om Willens ende 
etens / ſonder eenighe redene oft oorſaecke / in de felbe 

xerjckelen ende dangieren Wierp;foudt ghy men 
as 

h 
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Bat hp in aller manieren begeert hadde Lan fchip- 
bzake t'ontgaen / oft wel eer / dat hp heeft Willen berloz 
ren loopen: Des-ghelijcken behoort men neerftich ende 
Booefichtich te weſen / om alle perijckelen / Die onfe ſiele 
eenichſins fouden moggen binderen/t’ antgaert. 

Hiertoe Dient oock te bemereken/tot wat gebzeek Jop 
meeft gheneyght zyn / Want eert -teghelijck heeft fekere 
fauten / waer upt d'andere ſprunten; deſe moet men upt- 
roepen/oft wel als fontepuen toe ſtoppen/ het welck ſal 
konnen gheſchieden / door het beſonder examen oft ons 
der ſoeck (al Waer Wp na-der-handt breeder af fullen 
fpeeken) ende door eene fonderlinghe neerftichendt / om 
ons int alles te Berfterben ende te breken. 

Ter vierde Een vierden / ober leght neerftelijck het ghene dat u 
cert ap· re te doen ſtaet / ende fiet hoe dat ghn u\we wercken beter 
— “ende bol-maeckter ſoudt moghen upt rechten, 
@auoifden) Ten bijfden/bemerct wat dat a farde moepelijck ende 
hen vereydẽ fwaer ban eert ander aecn-ghedaen worden / erde wat u 
tet gotſaem dies acn gaende ghemepnelijck vlacht te ontmoeten : 

ij ende ten eerſten / neemt Dit baat de handt Godts tot bolz 
doeninghe uwer fonden/ ende Daet-en-bobert betepdt « 
daer toe noch op andere manieren / om het felbe kloec: 
kelijck te berdzaghen, 

Patroon van goede propooften, naer de generale 
biechte , dienende om ons leven te 

beteren. 
1. Propooſt R Jipelück oat fiet hebbende Ben ſtaet ende wen 
batt het ver⸗· Nghentheydt minder conſcientie / neme ick boot naj 
kif bat _ mer Sodts hulpe 
eenen ſtadigẽ 
Bicht-bae Ten eerſten / datick wel eff Chꝛiſtelijck begeerte fier 
Det, ven / ende op Defer maniere mijn leben Wil aen legghe 

aen gheften dat ſoodanigh de doodt is / als het boe, 
gaende leben gelweeft ig : over ſulcks verkieſe ick in de 
fen wech / ende in het gene dat mijne ſiele falichep 
aen gaet N.den welcken ick houde booreen geleert en 
Godt vruchtich maat / ende neme boog nie / Bert ſelbe 
mijn gantfche fiele te kennen te geben/ ende fijne ond 
wüſinge dies aen-gaende te belgen / ende Hic-Wwijls a 
bem te ſpreken ban het gene dat dert hoozst-ganck 
felver aen-gaêt ; boordts bent hem te verſoecken / bat 
mp brijelijck / ende ſonder bermen bar alles — m 
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Delpt me bier in / mijnen heere ende mijnen Godt / 
war gijn zijt Godt mijne ſterckte / ende mijne toe blucijt; 
ende ick en begijeere anders niet dan ute foecken ende 
te beminnen upt het binnenfte mijnder herten, Amen. 

Ten tweeden/ aen gaende mijne ſiele / ich-neme bees 2, —— 
nin de ſelve ren minſten alle bier-thren daghen mer het banansckers 
DP. Dacrament des Dbtacrs te ſpſen / maer alle acht daz WOL te biech⸗ 
ghendoor de Biechte te funberenswant ick fie claerlijck De 
dat ick door langh Lepden dickwils bedzeghen ben ge mene gaen. 
weeſt / ende ſeer ghedoolt hebbe / aen geſien dat ick doorz 
bet uüt ſtellen altijt on ghereeder ben geworden / ende 
dat ick mu in gheender manieren bp u mijnen al · mach⸗ 

vtigben Godten kan ontfchuldighen/ ter oorſaecke bart 
mðne bekommeringhe; want Die bar de ſiele / alle d' an⸗ 

| | Bere behoorden bobente gaen . Ick beſchame mp dax 
grootelijcks in de teghen Woozdichepdt ban uwe God⸗ 

 Betijcke Majeſtent / dat ick foo menich nrael mijnen tút 
onnuttelick ober-ghebzacht heb met fpelert ende door 
ledicheydt ende occafie ban eenich tijdelijck ghewin / ſoo 
ſorghvuldelijck waer ghenomen hebbe / ende alleen ver⸗ 
onachtſaemt heb / het ghene dat münder ſiele ſalichepdt 
re gaet. 

Gek neme boor made felbe te ſpÿſen met bet gebedt / Dar gheſet⸗ 
endeu Soddelijck woordt / daghelcks Miſſe te hooren/ pd Bonden 
mine canfciencie t'onder faeckensende ten minſten cen Ee af — me 
quartier ban eene ure te befteden in bet lefen baat iet nj; re * 
goedts. Want ick hier toe lebe / ende Daer tor gheſcha⸗ hooren / ende 
pen ben; ende is ’t faecke dar niu gheboden is altijdt te fire conſcien⸗ 
bidden, hoe fal ick Dit konnen achterlaten? Onder de HCE oNDeE- 

kten minder ſiele / ſal ick alle neerftichept doen ban vecken. 
ſe faute N. boo: al te gheneſen doo? uwe gratie, ghe⸗ 

j lickerwijs ick faude doen / waer’t fake Dat ick met eeni⸗ 
ghelichame!icke fieckte bebanghen waer, 
Aen gaende mijn lichaem / ick fal hier in wel toeſien Dar tlichat 
heholpen zyjnde Door nwe gratie / dat ick het felbe nies WL leckerle 
heemeer foo teckerlijck en ſalonder houden / dat hetue te ſpyſcn. 

pr Goddelycker IR azeftept weder ſpanich valle:maer 
al het in ſulcker voeghen temmen! met matelick eten 
nde drincken / kleederen ende vermakinghen / gheljck 
Mijnen ſtaet toelaet / Dat het altijdt bequaem zu om De 

(iele onderdamich te wefen ende te dienen / maer uwe 
4: aan nt boo: al, Daer-en-boben fal ick 

mijne 

EN 
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müine upt-wendighe ſinnen / ſonderlingh mine ooghen / 
oogen ende tonghe bewaren Dooz uwe hulpe ende bijz 
ftant/als de pooztenende Deuren mijnder fiele, 

3. Dan't ge⸗ Ten derden / aengheſien dat ick rekeninghe moet gee 
vbeuyck Bee tj Gen ban mijne goederen (Want het u al toe behoort / ende 
belijcher goe? Har ich bart De ſelve alleen eersten ghetrouwen upt deple 
— ber gheſtelt ben) neme ick ten cerften voor me / de felbe 

niet alte foegijbuidelijck te vergaderen / maer marelijck 
gelijck dat beracmt;foo om mijn leven t'onder houden / 
als oock am De ghene / Die ick fchuldich ben te betalen/ 
op dat fp Die mine broeders ende kinderen Godts zijns 
in Garen noodt ende ghebreck niet ent roepen naer deit 
hemel om wraketotu / Dieeenen Dader zijt Der bernte 
Gertichepdt ende genade. Ten tweeden / op Dat tek mijn 
bupf gheſin eerljck naer mijnen ſtaet mach onder houz 
den / ende niet nae het fot ende dwaes gaet-Duncken des 
wereldts; want ick niet ent begheere rijcher ende mach: 
tigher te ſchynen / Dan ick waerachtelijckhen ben. Ten 
Berden / tot eene matelijcke ende tamelijcke recreatie, 
Want watiffer leelijcker Dan de rjckdommen / die met 
het fweet ende Dent ſueren arBbepdt ban arme menfchen 
ende ban more ouders bp eert Gergadert zins waer mez 
Be ick den he mel kan koopen; ende de acme ende hore 
gherighe menſchen / die mijne beoeders zijn fpifen: te 

verquiſten mer het worpen van eenen teerlinck?ett. Ick 
ent ſal voordtaen niet toelaten / dat den armen te ver⸗ 
gheefs boot mijne deure blyve roepen / om een beetken 
broots / ende dat ick Daer en tuſſchen on⸗nuttelijck ſal 
verſpelen / het ghene daer veel armen mede ſouden kon⸗ 
nen geſpüſt worden / ende Godt ſouden laven ende dane⸗ 
ken / waer door ick met · eenen Van den hemel ghebene⸗ 
dijdt (oude worden. 

Ban t re⸗ Ten vierden / als ick rekeninghe ſal h ooren ban mijn 
geren ſynder huyſgheſin: Ten eerſten en ſal ick mp niet opgheblaſen 

draghen / maer ſal mp laten voorſtaen / Dar mijne die⸗ 
naers / mijne mede knechten zin. Ten tweeden/fal haer 
ieden ban noodtfakelijcke dinghen voorſien. Ten ders 
den / ſal beſorghen datſe ten minſten mijnen Godt alfos 
neerftelijck dienẽ als my / eñ en ſal niet anders toelatẽ / 
dan dat fp cert minſten alle maenden eens te biechten 
ſullen gaen / ende ontfanghen het hooch - weerdich, 
Sacrament / Want het en ie niet redeljck / o Deere, oe 

, H 



Van de Biechte. 145 
ick ghedient worde / ls ick u gheenen Dienft et bewüſe. 
Doo beel alg aen · gact eenighe andere die mp onder- 
worpen zijn / ſal beforghen bat alle berergheringe wech⸗ 
ghenomen/endeeen-ieghelijck ſoo haeft als 't mogelijck 
is/recht ghedaen worde: * 
Ten vÿfden / heb ick bp my ſelben ober docht / Waer sb offici) 
ick ban offitie weghen toe verbonden ben / ende ick bez Dacr men tac 
binde/ a Heere / Dat ick mp ſoo beel te neerftigher niger verbondẽ is/ 
begheben tot eert goedt ende Godt-bzuchtich leben/ hoe beerſteluck te 
dek meer bart uwe milde handt / al ben ick dies on Weers bedienen. 
dich / ontfanghen heb, BDoordts ig mp veel te voren ghe⸗ 
komen / het welck ick ter eeren van uwen Goddelicken 
dienſt fal konnen te werck ſtellen / het welck ick als-nu 
in Be teghen-Woozdichepdt ban uwe Soddelijcke Ma⸗ 
peftept nente te Doen N. f E 
Ten ſeſten /ick fie bat ick groet acht meet nemen op 59m geert 
Beit tdt die ghy mp berleent Hebt ; want defen feer ko- tijde omut⸗ 
ſteljck is / ende gheenfins te her halen:waer om ick ben telijck ober 
—— aldus bedenlt heb; ten eerſten / gelijck dit mijner te beenghen. 
ſielen ſalichendt nut ende profĳtelijck foude mogen Wez 
fen / ende voordts naer het uot-wijfen ban de rechte vez 
Bene / ende foo beel als mijnen eben -naeftenn Lan wip 
foude moghen betenfchen: : 
„Een febenften/ aen gheſien datter niet ghebonden en 7, Dart geent 
wordt / dat foo feer helpt tot een goedt leven / als het ber: Sdefctievar 
„keeren met goede menfchen ; (aa falick duf danige ver⸗ te verkiefen. 
kieſen / die ick wel wete dar uwer Sodlücker Majeſtept 
getrou zijn: ende daer ·omme Die ſulcks niet ent zijn, ſal 
ick met alder neerftichepdt fchouwen, Want het quaedt 
gaet allengbfkens voordts /ende kan uniet aen- ghez 
naem wefen ; ghelijck oock aen gheenen goeden Vader / 
oft Prince kan behaghen dat ſjnen ſone oft onderſaet / 
met faadanighe menſchen verkeere / bie niet anders en 
begheeren ban raedt re aen / boe den fonte fijnen Lader 

ſoude mogen vermoorden / oft den onderſaet ſjnen Los 
ninck Wweder-fpannich ballen MWant dit ſelve doen De 
goddelooſe menſchen / ons verbeckende ende lockende 
“tot de ſonde / waer door Chriſtus onſen Dalich - waker 8 
Wederom ghecrupft / ende wp wederſpannich aen u, in 
Mien Heere ende Godt worden. ſtllen om defe 

Ten achtſten /ende op Bat deſe propooſten baft ende grapooften te 
_Bebuerich mochten zijn / neme ick Ten eerſten voo: rd onder hond 

K ier 
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bier af met mijnen Biecht vader alte veerthien daghen 
te handelen. Ten tweeden / op dat ick het felbe Leter te - 
Wercke machte ſtellẽ / ſoo ftelle ich mp ſelvẽ defe pene vã 
eer aelmoeffe upt te Benlen / ’t en zu Dat ich Dit N ghez 
daen hebbe. Ten derde, 18 'tfake dat het mijnen Biecht- 
bader goet fal binden, fal ick mp felben voor eenen tjdt 
berbinden/met eene belofte vaneen fekere perstentie te 
doen / in ghevalle ick in ghebzeke ben bante bal-beengent 
t ghene ick voor ghenomen hadde, Ten bierden / ick ne⸗ 
me boor mp Dit felle daghelijcx's morgens te her leſen. 
Ten bifden / ten minften alte weken oft maenden / Hit 
oock aendachtelgck te ober-legghen. 

t 

Ghebedrt, om te verkrijghen volherdicheyde 
in ons goedt voor-nemen. 

0 Heere Godt, Koninckder Koningen,ende Heere der heyr- 
„krachten , ich belijde u in de teghenwoordicheydt vanu 

gheheel bemelfch heyr, dat ick wwer Goddelijcker Majeſteyt tot 
_ noch toe Wantrouwich gheweeft heb, daer ick nochtans ontal- 

bijcke wel-daden van uwe milde ende liberale handt ontfangen 
heb, de welcke ich niet tot uwen dienft „maer Wel om teghen u 
op te flaen , ghebruyckt heb, O Vader der bermherticheydt, 
Weefl mijns ghenadich ‚ Want het is my hertelijcken leedt dat 
ick ghedaen hebbe, ende ick kome met den verloren Soneoot= 
moedelijck gratie verfoechende, ende worpe my ter aerden voor — 
denthroon van wweglorie,aen-fiet het maeckfel uwer handen, 

Siet ickverfake den duyvel, de wereldt „ende alle depompe der — 
_felver,ende neme dit voor my N.N. in uwe teghen-Woordich== 

heydt „ende te fchonvvendefe N. occaſien, door de vvelcke ick, 
_foodick-vvijls ghevallen ben. Ick pvete vvel dat ich inden dach 
des oordeels niet en fal hebben , daer ick my mede fal konnen 
entfchuldiehen; vrant ghy bebt my denvvech ghevvefen , die 
ick moeſte door-vvandelen, ende dat meer is„hebt my meerdan 
andere menfchen ghedaen, uvve vvetten ende oordeelen befon= 
dlerlijck ny openbarende,ende fonderlinghe gratie daer toe ghe- 
vende om het felpete vel-brenghen. Ende voor-vvaer vvaer't 
fake dat ickhet hondertfte deelghedaen hadde, pan bet shan | 

— 
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dát ich voor de vvereldt ghedaen ende gheleden heb ; ick fonde 
olkomelijckuvve vvet onder-houden hebben , ende foude on 
evvijfelijck onder uvve vriënden ende ghetrouwve dienacrs ghe- 
gekent hebben ghevveest, maer ick en ben als-nu niet vveerdich 
gbenoemt te vvorden uvven fone ; maer maeckt my een van Lucs: 
pvc huerlinghen, ende gheeft my uvve gratie door het bloedt 
pan uppen eenighen Sone Christus Iefus „ vvaer door ick deſe 
goede propooften mach vol -brenghen, ende u, ende Chriftus 
“gpven Sone, ende fijne alder-heylichfte Moeder mach dienen, 
énde met u in der.ceuvvicheydt leven, Amen, 

Schiet-ghebedekens. 
Ick heb ghefvvoren ende een vaft opſet serdar te be- Plafm.ng. 

vvaren de oordeelen uvver recht -veerdicheydt. 
En fal mijne fiele Gode niet onderdanich zijn ? vvant vän Pfalm.ór. 

hem is mijne falicheydrt. 5 
Ick ben bereydt ende niet beroert om uvve gheboden t' on· Pfalm tis. 

der- houden. 
Mijne fiele heeft luft ghebadt om te begeeren uvve ghedoden Ebib. 

tot alle rijden. 
Den vvech der vvaerheydt hebbe ick ghekoren, uvve oordee- Ibid, 

len en hebbe ick nier vergheren. 
In alle mijn herte heb ick u ghefocht, en vviltmy niet ver- Ibid, 

ftooten van erve gheboden. 

Remedie teghien de ſcrupulen. 

D En bupbel heeft baog eene ghewoonte / gheljck hef Den durva 
ſerpent liftelijch op de hielen te volghen den ſon⸗ volght ende 

Baer/ Die ban hem blucht / den felben met fcrupulen ens — ge 
Be benouwtheden der conſciencie quellück ede moeper wit bekenen 
lück te vallen / ende ſijn herte/in’t welck Iesvs Koninck | 
Bes peps ende bzedes begeerde nu te ruſten / on · geruſt te 
maken:3út ghpban wille bent te hoozen / ende onderda: me mt 
much re weſen? oft wel/wilt ghy fijne bedriegelyckheden vat-men fat 
ex balfchen aerdt leeren kennen ; eñ onder- fchepden oft benercht oft 
deſe benouw: heden ban Godt oft ban den Dupbel zijn 2 De benaut⸗ 
Bemerckt:En ts Godt niet het waer-achtich licht ver⸗ epen 

lichtende alle menſchen / in 't welck geene dupfterheden oft voir ver 
en wogden ghebonden, Gaet tot hem, ende Gp falu berz Dupbel komt 
ik N 2 lichten; 
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lichter ; neemt uwe toe- vlucht tot hem Door uwe ghe⸗ 
Beden / ende Dat feo dick wijls als ghy kondt. Ben dupes 
vel ter contrarien fEcopt dupſterniſſen / beroert / eũ ont= 
ſtelt het herte / Want be ben prince rs Der dupſt erheden. 
Daer en-boben / en is Den Heere niet ou fen perste ot 
heeft hp miet gegeven brede aen de menfchen ban gees 
Ben wille, laet u Dan vaſtelijck vazen ſtaen / dat het gene 
dat den in wendigen peys / eñ bzede Des herten turbeert 
van den quaden is. Godt is oock De waerachtighe lief⸗ 
De; ghemerckt dan dat deſe De vreeſe verzaeght / leght af 
alle on volmaeckte ende ſlabelÿcke vreeſe / ende berſtout 
ute gaen tot hem / dien foo minnelycken noodt / ſeggen⸗ 

Mathu. de: Komt alle fot mp Bie beladen ende belaſt zijt / ende 
ick faln vermaken. 

Bedepunghe Alle de ſcrupulen Worden tot defe naer bolghende bez 
ber ſcrupulk· deplinghen ghebrocht: eenighe raken De biechte, Te⸗ 

ghen deſe / ober pepſt in den eerſten / wat dat Godt door 
Berdiet het ghebodt der biechte / ban u berepfcht ; is het iet dat 
tegen De LT gis ap menſchelücke maniere met goeder trouwes ende 

bi Ö â pt pulen OUD In gheveynſt u aen den priefter foudt openen? in fules - 
—— ker voeghen bar ho hier doortot kenniſſe uwes ſtaets 

} mach komen?want aen gefren Dat niemandt ban alles 
in't befonderen kan ghedachtich weſen / en ſljt ende en 
eet qhö u felven niet op door eenen forten arbepdt, Wie 
iffer Die niet dert Propheet niet et moet bidden om ban 
ſjne berborghen ende pꝛemde ſonden ghefupbert te we⸗ 
fen 2 Booz-waer niemandt. Shemerckt Dan Hat dit ſoo 
is / te bergheefs ts ’t dat ghy alle uwe Booz leden werc⸗ 
ken/etc. wilt indachtich weſen / eñ foo nauw onder-foecs … 
ken / aengeſien datter naer alte beboir ef neerſticheydt 
al tidt noch eenighe bedeckt ende berborghen fullen 
blijven / ende immers niet en kondt Weten/ oft hp haet 
oft liefde weerdich zijt. Daer-en boben / ghy weet upt de 
eert-ftEmige leeringe der Doctoren / dat naer een biechte … 
met behoorlicke neerftichepdt gedaen / u anders niet en 
ſtaet te biechten / dan dat gin feker zt gedaen te hebbe, 
Len 2 dat daer groote ſonde in gheleghen is. Ten z. dat 
gh» daer ban nopt uwe Bbiechte ghefproken en hebt / 
ende Dat foo ſeker dat ghp't ſoudt derven ſwepren. 

Den ſcrupu⸗ Booz al/ weeft ghehoorſaem aen den Medechn / dieu 
teufm moet Gout ghegheben heeft / ende houdt boot ſeker (welck 

k ann oock het gevoelen ig ban alle ervaren ende wüſe ei 
raers 
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raers) dat alleen den onderdanighen in tit ſtuck bicto⸗ biecht-bader 
rie ſai behalen, Ten 4. en Weet ghu niet dat den heere / wit havicts 
baar den Biecht vader tot u fpreeckt/ende u bebeelt dat Fe berkrnst. 
she u foudt gheruſt houden 2 wilt gijp hem dan weder- 
fpannich zin 2 
Ten tweeden / boog foo beel als aen · gaet het berouw Kemedie te- 
Der fonden / twijfelt ghy oft fp u op rechtelück leet zijn” kg 
upt wat aorſake · wilt ghn Dan door defe oft dierghe⸗ ptn ut 
lücke na-der handt Bodt noch bergrammen 7 gp ant= coopsctacse 
woordt mp / Peen ; maer u over komen Dick-Wijls bes ticheydt des 
geerten ende ghedachten: tis bert dupbel Die u deſe in- — 
Zheeft / ende u aen-lackt tat het bol· brenghen der ſelber / PET tone. 
verſtootſe ende verachtſe / in dachtich dat ghp eens 
baftelifek boor u ghenomen hebt/ Bode aen te hanghen / 
ende hemtte Dienen ; noch; foo dwaes ende upt-finnich 
miet en zijt / Dat glipt al/ oock u wel baren ende eeuwi⸗ 
ghe falichepdt wilt verwerpen, Bernieut dit propooſt 
alle morghen· ſtonden / ja oock dick· wÿls binnen den 
daghe /ende beſit altjdt uwe ſiele in verduldichepdt. 
"Ten is niet te verwonderen / dat ghp ghelepdt wordt / 
door uwe gedachten / tot het ghene Dat u ghewoon is 
gheweeftsbe gewoonte brenght dit mede: Booz Befe ghe⸗ 
ſchiedt / bat ſamtüdts in ons ghemerckt wordt eenighe 
on-betamelijcke beweginge oft roeringhe des lichaems/ 
Bat be onbedachtelick ſpreken / ende bart ſtonden aen 
herroepen ’t. Maer ick hoore uklaghen dat aha gheen 
leet-Wefen ent gheboelt: moghelick ghefchiedet aock 
dick· wüls / dat ghy gheen bermactk oft ghenuechte en 
ghevoelt / als gp doo: haet oft grammoedichendt ghe⸗ 
fondight hebt: ende niet teghen ſtaende / hoe gip die 
min ghebeelt/ ende bef - willich ghefondight Hebe / 
foo beelte ſwaerder is uwe ſande In fulcker voeghen 
oock; gee dat ghp Bick wijls min u becouw geboet; hoe 

… &felbe boor Bodt meerder ende bol-maeckter is : want 
Wat is het berouw # anders niet Ban eert berfaken ber Wat tat teer 
fonde/ wenfchen dat bie nont ghefchient en ware / noch Wei U J 
boodt · aen die niet te willen doen; gheljckerwijs om led, He 
beftwaert ende beſchuldight te wefen ban eenige fande/ tezien 
het is ghenoech te begheeren oft te wenſchen vie bol- 
bracht te hebben, | À 
Ten derden / De fcrupulen ſprunten hier unt / dat i·⸗* * gẽ oe Stee _ Mandt aen GSodt niet — —— .Wilt gho —— 
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holdoeninghe doen 2 ghy fult meer vol · doen / boog een werck Hat woe 
ber ſanden Hefbe ghefchiedt / dan door dupſendt andere upt bzeefe 
lie ghedaen; jae Dit werck unt liefde bol-brocht/foude kons 
stage stent ſos krachtich ende innich weſen / dat her alleen fous 
wieren ie DE Af - Hemert De ſonde / ende ontflaen ban de fchult der 
unt before gee pünen. Seght mp doch eens / in Wat maniere hebt ghu 
ſchieren. Godt vergramt? een ander beminnende/ hent hatende: 

ſeght nu eens upt der herten ende on - ghevennſt / Ick 
hate ende berfake u werelt / met al dat u aen gaet ; ende 
u mgnet Heere mijnen Godt / wil ick ghetrouwelijck 
beminnen; ghy hebt hem berfoent: maer gp bergcamt 
bem/is’tdat gn hem et-matich beeft / is’tdar ghp 
ban em mis trout / van fist gheloabe / ende ban fyne 
liefde. Deght mp nsch eens / Wilt gp ban Bodt bemint 
weſene beminùt hem : ende heedanich gn Godt 
tv uwaerts wilt hebben / draeght u foodanich tet Gent; 
Ick / ſeght hy / beminne de gene Die miss beminnen. Bet 
meeſte ghebodt is ban de liefde / ende ghy draeght u als 
oft het ban breeſe ware. 

Ten vierden / Det anderer is met alſulcke berouwt: 
bepdt bes Gerten bevanghen / dat Gp in alle faken taft/ 
als eenen Die in duyſterniſſen wandelt; ober al ende it 

Ben ſcrupu⸗ Alles breeſt ho te mif-doen Hoort een kort bermaen; 
teuferpmact Bebhende gheſproken uwe biechte/ ende eenn op-fet ghe⸗ 
met che LS maeckt van Sodt te dienen / laapt in den weet finder 
—— geboden / ende verbreyt u herte;fchaut ’t gene / daer ghu 
gene daer In ſeker in weet perijckel gheleghen te weſen / ende is ’t Dat 
mec ſeker en gijp Daer van niet Heel ſeker en zijt; Gaet boordts / ende 
ts porekel gp fult bep wandelen op d' adere ende Den bafilifcus; 
—— ende glu fult vertreden den leeuwe ende den draecke; 

Pfalso. ede Weet Dat Dent Heere ſynẽ Engelenu bevalen heeft/ 
Sen freupue op Dat fp u ſouden bewaren in alte uwe weghen / ende 
leuſcn maet Dat fb ín haerlieder Ganden u fullen draghen / op dat ghp 
baat gheines pp avonturen uien voet niet eit ffoot aen Den ſteen, 
BODEN Diet war dat Godtvruchtighe ende boorfichtighe mans 

zijfetachtre nen boeit it twiffelachtighe faecken/ wat dat ghpeen 
goe werctbte ander faudt rader ; ende doet het fÉlffte, In't ghemeyn 
Sche ſaken. permaenick u/ Wiltu betrouwen int Dodt ſtellen / ende 
ennn Weder-ftaet beomelfick den booſen vijandt / maer meeft 
boo? verf. Hem berachtende ende berfmadens-wijs/als ban eenen 
ben verwon⸗ baſſenden Houdt uwe gedachten af-keerende. Wacht u 
me Welbange wücken oft hem iet tae te laten / voo daer adhak aad ad wils 
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tijls biechten / beraden ende onderſoerken uüwer fan: 
Ben : want dat enisanders niet/ dan unt duvſterniſſen 
Ucht willen trecken; dan in de vuplichepdt oft ghedach⸗ 
teniffe Der fanden te wentelen / eñ Baer uvt repnichendt 
faecken, Schout oack het ghefelfchap der genen / die met 
ſcrußulen oft diergeljcke benouwtheden Bes heeten gez 
quelt zijn / als aock Het ghebrupo]ck der boecken / Die De 
Cafibus con{crencie ban ſondẽ / oft bande ſwarichedẽ Der Dat ſcrupz⸗ 
eonfciencte handelen: maer boben al/upt dert raet uwes ne DEE 
Biecht vaders / verſmaet De quade gedachten/ die win- — 
vallẽ; ende hout dit voeg eest ſeker teecken datſe u miſ Ban anvere 
haghen / vat gho in deſe niet en confenteert : ende ober de daermede 
fuicks het en is met gheraden / datmen Die anders / dan TOR geauen 
in't generael ende acer eenen voorſichtighen Biecht ld er 
baderte kennen gheve / ende alfao dick wijls als gin nen van oace 
Boaz t berfmaden u af gekeert fult hebben ban het hen te lefen 
in geben ende de Durfterheden der ſonden: keert u van die van De 
ftanden door eert ghedurich ghebedt tot Godt; watt hu — ban 
is het Waes-achtich licht / ende door ſin licht/ fult gh In wat ma⸗ 
% licht fie. Trecht ust alle occafte van danckſegghin⸗ nere chi aen 
ghe ende liefde tot hem; eens-deels bemerckende dat Wiet ho de 
gr ban de boor leden ſonden ontſlaghen zijt: tert ande⸗ en — 
ten Dat gho ban De teghenwoordighe ende toekomende mezijten. 
Bewaert wordt, Is't fake dat uden dupbel ingheeft Get Boe ven ſcru⸗ 
pergekel bante hervallen / voorhoudende ’t ghene Dat Pulefen be 
abe moghelick fult moeten lijden / oft berliefen omt de ——— 
ſonden t'ontgaen / wacht u van dit in t biſonder t° on⸗ gee natten. 
Dersfaeckhen/ maer in't ghemenn offert Sade u herte 

‚ Peenemael op/ weeft feker ende gheruſt / dat de goedt: 
heydt Sodts niet toe laten en fal/ Dat gho boven uwe 
macht bekoort fult worden / ende is't fake Bat he u Dent 
laſt oft het pack op-legbt / dat he ut ſelve door fijne 
gratie fal helpen draghen/ende licht ntaken . Boven al Hy moet ſy⸗ 
Weeft uwen WBiecht-bader als aen Bodt ghehoorſaem / neu Biecht- 
ghemerckt darter geſchreben ſtaet: Die u-lieden hoordt / — 
Bie hoordt mas want is de waer heydt waerachtich/ ſoo MND 
en fult gh in dert dach des oordeels niet konnen bez 
ſchuldicht warden / dat ghy ſynen wille ende ghebodt 
bol-bzocht hebt, 

K 4 Oeffe- 
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Deffeninge by maniere van Ghebedt vooreene feru* 
puleufe ofte door teghen-fpoedt bedruckte 

ſiele. 

V VVe Heylighen Heere, hebben eenen Wonder-baren wech 
ghevolgbt dienende aen wvve gheboden: VVant Watiffer — 

meer te verwonderen dan te Wandelen door het midden der 
„baeren „ende te ontvlieden het Weerdt van Pharao? Wat is 
Wonder-baerder, dan te ſegghen aen de huylende zee, Swijght 

ende houdt uStil, ende dat van flonden af, de baeren Vorden 
ghetemt,endede fchuymende tempeeft„in eene groote flilte verz 
andert,ende uyt veel tentatien Winfte worde getrocken?ende al 
is’tdat de legheren der krachten defer duyſterniſſen teghen op- 

aen, nochtans on-bevreeft te blijven. Voor-Waerteverwonde- — 
ven zijnwwwe wercken! ende mijne fiele falfealte wel bekennen: — 
maer oylaes! fiet mijne vijanden hebben myom-vinghelt, ick 
ben ghedreven in't vlacheder zee , ende de tempeeſt over-valt 

my! miet Wetende Waer ick my keeren oft Wenden ſal; ick fie al 
leen de haven van uwe bermberticheyt open : tot de welcke ick, 
mijne ooghen flae : ende ſult ghy o Godt van alle trooſtu aen- 
ficht van my kunnen af-keeren, op dat ick gelijck foude weſen, 
aen de ghene die dalen indediepte? Vvatfalttu baten, is’t- 

sooren datghy mytenierdoet, die ben een Werck van uwe handen? 
renden fgact 00n-ghopaelde Goedtheydt? mijnen Godt, uwen Wille en is niet 
fnne EO datter iemandt verloren gae „noch ghy en verblijdt u niet in de 
blucht tot , 5 
sBant fascten bederveni(fe der levende ! och hoe dich-Wijls hebt ghy my ver- 
Moet, maent dat ick op u foude betrou wenluwen Konincklijcken Pro- 

pheet die roept tot my, ende ſeght: Hopt in den Heere, ende doet 
goetheydt : maer door Wiens bebulpfaemheyt fal ick ellendigen 
menfch, Wiens finnen van mijne kindtſche daghen af, ghene- 
ghenzijn gheweeft torquaedt, eenich goedt konnen doen? 
maer Weder-om ghevoele ick, mijnen moet verfterckt , weder 
om hoore ick uwen Propheet tot my roepen: Hopt in hem, ende 

by fal’t doen. Maeckt dan Heere dat ich allensmijnbetrouwen — 
op alleen ffelle:werckt ghy het goedt in vg want ghy — 

ende 
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ende louter goedt zijt: doet bermberticheydt aen uwen katij- 
vighe dienft-bode; Want ghy bermhertich zijt, ende fult my 
falich maken, ende inder eeuwicheyt fal ickuweberinhertich- 
heden finghen : Want ghelmck-falich zijn alle de ghene, dre in 
# hopen; gheluck-falich is den menſch, Wiens hulpe ende onder- 
flandt van u komt; gheluck-falich is de fiele , die foo-danighe 
op-klimminghe by haer-felyen heeft verfint ende over-leyt in 
dat dal der tranen; door de welcke fy Wordt verheven boven de Waer dao? 
hoocheyt der aerde „boven alle de Enghelë, boven al de hemelen: J hee — 
vernaerdert haer felvetot u, werpt haer gheheel inu, ende om- uechebẽ vote 
helft u; want ghy P eenemaelgoedt zijt, uwe grondeloofeberm- 
herricheydt endeon-ghemeten goedtheydt over alle uwe Were- 
ken zijn in der eeuWicheydt : Voant ghy en bemindt niemandt, 
ende verlaet hem daer na; ghy en roept niemant tot u, ende ver- 
floot hem; ghy-en noodt niemandt , die ghy daerna met ijdel 

handen ende on-begaeft vanu Wech feyndt ; ghy en ghébiedt ons 
niet op ute fleunen „endetrechtu vanonder wech, op dat onſe 
vijanden met ons foudë potten fegghende:Hy heef? inden Heere 
ghehopt, dat by hem helpe, dat by hem verloffe, Wanthybegeert 
bemsoft wel dat ſy vraghen dien boofen:V Vie is’ t die u falont- ien nf 
Weldighen endetrechen uyt mijne banden? Want ghy de Waer- warom mat 
beydt zijt, mijnen Godt, ende goedertieren aen de ghene, diein —— 
u hopen; ende noyt en is’t gheſien gheweeft, dat iemaudt op u ten mac. 
heeft betrout „ende dat hy verlaten is gheweest, V Vaer-om dan 
mijnen Godt, ick, fal op u mijn betrouwen Stellen, ende ick, 
en fal niet befchaemt blijven : in u Heere fal ick hopen ende in 
der eeuwicheydt en fal my gheenefchande ghefchieden; noch 

wine vijanden en ſullen my niet befpotten: Want alle de ghene, 
die u verwachten „en fullen niet befchaernt ghemaecht Worden. 
En # u Heere (die de nieren ende herten onder-foecht) niet be- 
Lent, dat ghy alleen zijt mijn verlanghen? want verbeydende 
heb ich u verbeydt Heere met uwen Prophet; ende hy beeft my 
ghefey: dat ghy op hem hebt ghelet. Ich bidde u, o Vader, let, 
ende neemt oock achte op my;ende gunt oock eene kleyne feghe- 
vinghe aen my uwen verloren fone: Want ich, hebbe in uwe 

* | K 5 bern: 

f 
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bermherticheden ghehopt, endedie in u hopt fal uwe berm- 
herticheydt om-ringhen, ende vu voordr-aen fal ick woor ule- - 
ven ende niet voor my, uyt gantfcher herten inu betrouwen, 

aen -ghefien dat ghy de doodt voor my ghefforven zijt , ende 
duyfendr-mael u-ſelven my ghegheven hebt, ende fonder mate _ 
meer bemindt hebt dan ick my felven, mijnen Godt, Vader der 
ghenaden, ende Godt van allen troost. 

Proteftatie voor den morghen- ſtondt, teghen de 
aen-ftaende tentatienende fcrupulen. 

1 Ck bekenne in uwe teghen-Weordicheydt mijnen Godt voor 
wwe Engelen, ende Heylighen ende voor al u hemels hof „dat 

ghy my eenen Godt fult Wefen en ick uwen getrouwen dienaer, 
tot den uyterften dach mijnslevens:Want ghy zijt wijnen Heere, 
ende ick uWeflave; ghy zijt mijnen Vader ende ick uwen on- 
Weerdigen foneyghy zijt mijnen loon „maer al te groot ende rijck 

zis der upt voor my „ende noyt ooreen heeft ghehoort „noch ooghe ghefien, 
verkorenen, noch menſchelijck verstandt begrepen, t gene ghy voormy bereyt 

hebt :Endeniet teghen-fhaende dat die dinghen groot ende veel 
ant getal zijn ‚nochtans ghy zijt on-fprechelijck meer Weerdt, 
dan alle uwegaven : Want ghy zijt mjn deel „ende kofteljck 
erf-goedt.Om uwen tꝰ Wille dan alspelgrim , ende uyt-lander, — 
faluck gaen ende loopen in den Wech van uwe gheboden, om — 
dies Wille dat ghy mijn herte hebt verbreydt. Is°t datter eeni= — 
ghen vjandt my laghen leght, op my valt, my aen-locht,ver= — 
vaert maeckt „oft liftelijck foeckt t onder-kruyper „ghy alleen 
ſult mijne vreeſe zijn,mijne hope, ende mijne lefde.Ick hebben 
syt-ghelefen voor mijnen Heere „ende den duyvel af geſworen, 
ende mijne fiele blijft aen u gehecht: ende wie fal my af-fcheyde” 
van uwe liefde * hoe foude tck u konnen verlaten Fonteyne aller 
goedt, ende van felfsloopen in eenen af-grondt van alle quaedt? 
hoe foude ick. u konnen haten , ô oneyndelijcke goedtheydt? foa 
banghe alffer leven in my fal weſen, foo enfal ick van mijne — 
ennoofelheydt niet af-Woychen ;, noch en fal iet voor göedt hou= 
den, van al dat w mishaghen kan, moch en begheere datter — 

ie VAN 

— — 

— 
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wan mijnen’t Weghen iet voor fulcks ghebouden Worde, ten 
zy dat ickeerst hemel ende aerde,de H.Maghedt MarrA, 
d'Enghelen ende uwe Heylighen, ende alle creaturen die mijne 
ghetuygben zijn gheweeft , aen-gheroepen hebbe om het ſelve te 
ghetsyghen , ende in hunne teghenWoordicheydt u verloochene 
mijnen Godt,ende verkieft alle guaedt voor u, die zijt alle goet, 
de bitterheydt voor de foeticheydr „uwen haet voor uweliefde, 
ten laetſten de doodt ende den ceuwighen rouw, voor het ghe- 
luchſalich eeuwich leven ende vreucht in u; ende vanu mijnen 

_Godt endermijnen al. 

— 

Oeffeninghe voor den ſcrupuleuſen. k. 1 Chebhbe gheſeydt dat ick belijden fat aen u Heere, mijne on- 
rechtveerdicheydt, ende ghy hebt vergheven de boosheyt van 

mijnmifdaet: Ick hebbe ghefeyde , ende van flonden aen hebt 
chy ayt ghefproken een trooftelijck woords , fegghende: Vwe 
_fonden Worden u vergheven, Want ghy°top my begheert hebt, 

en my hebt bemindt. VV ie en foude u niet beminnen, o gronde- —— 
looſe goedtheydt ! Want ghy my opent de floten van uwe berm- ſpꝛuatẽde iwt 
berticheden, ende met de beke uwer ghenade hebt ghy my over te LiDE, 
Watert ende ghefwyvert, VVat foudt ghy anders moghen doen, fijne wei do⸗ 
p Vader der bermbherticheden?ghemercht dat ick Weet dat ghy Bere 
my verbeydt hebt van der eeuwicheydt,ende gefocht dat ich van 
verre ende vrede landen tot u Weder-keeren foude: acn-ghe- 
fien dat.ghy drij-en-dertich jaren in defe plactf vol fchrooms, 

ende Woefte Wilderniffe my hebt ghefocht met arbeydt ende 
_ liefde. PPatkondt ghy anders doen, dan uwen boet-veerdigen 
verloren ſonet om - helfen? ende het roochende vlas niet ghe- 

_ beeluyt-bluffchen, noch bee ghekroockte riedt t eenemael in 
ftucken onder de voeten treden > maer mijne bande te vasten, lass. 
_myte bewaren, my dieghevanghen ben, ende in duyſterniſſe 

fitte, nye de banden ende het huys der ghepanckeniffe te qhe- 
leyden. Maer Waer uyt bemerche ich dat ghy my bermberrich 
_zijt gheweet? dat ick genade in uwe ooghen hebbe gevonden? 
_ Ick Weet wel, dat ick perre van u Was, ende dat venen ſterck 
__ghewapenden my hadde ghebonden ; ende op mijn onverfiens 

zj 

hik, 
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ghy(vvant door niemandt anders en han dat ghefchieden) 
hebt mijne banden 1n flucken ghebroken , op dat ick van (elfs 
foude komen tot de fuyveringhe des leedt-vvefens, op dat ick 
offeren foude een vermorvvetende ghebrijfelt herte, ende eene 

_ offerande deslofs; ghy hebt my ghetrocken met de koordekens 

Teeckenen 
ban eene 
wacrachtige 
bekeeringhe / 
ende van de 

gratie Gode⸗ 

van Adam; met de bandekens van lieſde, op dat ich komen ſou- 
de,jacloopen naer den reuck van Hyve fpecerijenendefalven. — 
VVat is’tanderstot u komen, dan te verlaten ende te verfoeyen 
de gevvoonelijche converfatie ende ghemeynfchap, dan ute be- 
minnen, die my van der eeupvicheydt hebt bemindt?endevvat — 
is ute beminnen, dan u te vvenfchen uytter herten aìlen goedt;” 

ende van u door eenighe fonde noyt verfcheyden ghevveeft te — 
hebben?dan bereedt te vvefen alle uvve Goddelijche ghebodente 
ender-houden , verachten alle aerdefche fahen „endelieveralle — 
ghefchapendinghen afte gaen endeteverliefen, dan u te ver- 
grammen,gherne met u te redenen,u Godlijck vvoort te hooren, 

Ghemerct dan dat ick dit door uvve gratie in my ghevoele; 
foo late ick my voor-Saen, ende hope eenichfins wyt u te vvefen: 
Want dieuyt u is o mijnen Godt die hoort uvve vvoorden;vvant 
uvve nyt-fpraken zijnfoerer dan honich ende honich-raten. Ick 
faldan hooren vvatdat ghy in my fpreeckt, ende en vvilt wy 
niet befchamen o mijne Hope, ende ich betrouvvedat my, au — 
hopende,gheene kranchheydt enfalbevanghen. vvelis’tvvaar ® 
dat ick niet en pvete oft ichliefde oft haet vveerdichben; maar — 
aen vvien is dat bekent „daer uvven Apoftel oock vreefde, alshy — 
gend’ andere foude gepredicht hebben, ſelve vervvorpen te vpe — 
fen: ende hoe vvel ick duyfent-mael hadde ghebiecht , oude. 
nochtans gheloof-feker vvefén, dat ick, daer van on-feker ben, Á 
ende niet en vvete oft ick u behaghe. Maerdit en moet my niek — 
beanghft maken, aen-ghefien ghy zijt de eeuvvighe VVijsbeydt — 
ende Goedtheydt,ende hebt begheert dat ons dit on-bekent fou- 3 
de vveſen, om dat bet ons profgtelijcher is, endedatvvybe= — 
trouvven foudenop uvve on-ghemeten liefde tot ons. Ochoft — 
defe ghestort ende verbreydt vvierde in mijn herte , op dat by $ 
daer uyt foude bannen alie vreefe, de vveloke door dick-vvijls — 

t 

biechten — 
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biechten ende onder-foecken, niet vermindert ‚maer eer ver- 
meerdert Wordt;aen-gefien fy daer uyt alleen haren oovfpronck, 
neemt : die is ‘t die mijn zr en verduyſtert, mijne memorie 

turbeert, krencht mijnen wille, ende alſoo komt te begheven 
in het onder -foecken , ende als ick arbeyde om tot claerdere 
kerniffe minder fonden te gheraechen; om diete moghen ver- 
foeyenende door debiechte aftelegghen , mijn verftandt wordt 
verdooft „mijne memorie ontftelt „ende den wille verflout door 
de groöte benouwtheydt,die my bevanght. VVaer-om is t dan 
dat ick in-Wendichlijck foo ghepijnight ende ghefpaunen Wor- 
de, ende wentele in de vuylicheden mijns levens? is°t om u bier Waor uyt het 
door tebehaghen Heere? verrezy'tvandaer : Want ghy ghe- — 
bieder ende bevelet dat - men uwen Stadt-houdere ghehoor- gequeit wert 
ſaem foude wefen: den ghenen van hun, die u-lieden hoort, die Ede on ghe⸗ 
hoort my, ende die u lieden verfmaedt, die verfinaedt my: Is°t Tuc.ro. 
om vrede ende ruftedes ghemoetste behomen? maer Wie iffer * 
die aen n, ende uwe Stadt-houders weder ſpannich is geweest, 
ende die verkreghen heeft? oft Wel is't om dat ickten langhen 
laetſten foo verre gheraken foude, dat ick door mijn eyghen oor- 
deel ende veel onder-foeckens gheruft ſoude wefen, als gherecht- pral.r4x. 
veerdight in uwe teghen-Woordicheydt? maer hier teghen hebt 
ghy ghefeydt: Dat alle die leeft voor u niet ghevechtveerdight 
en fal wefen, ende dat na-de-mael Wyt al hebben vol-brocht, 
zijn on-nuttighe dienft-boden : voor-Waer en is't dan niet be- 
ter dat ick polge den leydts-man ende onder-rechter , dien ghy Boe goet bet 
my bebt ghegheven? maer eylaes! die en Weet niet mijne benout- Sr * 
beden maer ualleen, o on-ghemeten Goedtheyde zijn diealle, —— eenê 
jae oock die noch te ghefchieden ſtaen van der eewwicheydt be- ledts man 
kent gheweeft, eer ghy oyt bevolen hadt, dat ich aen defe als rte 
aen u-lieden gehoorfacheyt foude bewijfen: noch ghy en laet die 
torgheenen anderen effecie oft eynde ghefchieden, dan om my 
teproeven ende te fuyveren , ghelijch het goudt in het forneys 

der tribulatien , endedat ich claer blincken foude in uwe te- 
_ghen-Woordicheydt, ende voor de ooghen der menfchen. Daer- 
movyen aldat my van den vijandt in-ghegbeven wordt, en 

aat he /% ‚ zyn ° 
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zijn mine Wercken niet, noch en befmetten mijne fiele niet meer 
als wel doen de fonden van andere die ick hebbe ghehoort , oft 
fien ghefchieden. Maer gbemercht dat ich ijverich-ben gheweest 
voor u, ende de on-bevlecktbeydt des herten hebbe bemint; hier 
door worde ick ghefuyvert „hier door foo Worden mijne verdien= 
ſten voor foo veel vermenich-vuldicht ,alsick ghevoele dat fy 
my om uwe liefde mishaghen . Maer ick rWijfele oft ick oor 
fichtelgeh ende oorboorlijck mijn officie hebbe bedient : hier op 
hoore ick want Woorden, ende verbieden zen Wilt op uweeygen 
vernuftheydt niet leunen; ende ick bemercke datter niet feker= 
der noch gheruſter en ie‚in eene duyftere ende onſckere fake,dan 
met oodtmoet zijn verftant aen andere + onder-werpen, fons 
der te Willen alleen Wijs weſen, ende hooveerdeligckop fijn ey= 
ghen oordeel oft ſinnelijchheydt betrouwen . Maer mijne vreeſe 
houdt my voren, andere faken dan ick van den Medecijn , van 
den Leydts-man oft van den Enghel door u ghefoeden (Want 
foo bebt ghy den Priefter gheheeten) en worde gheleert : hoe 
blijve ick dan aldus tWyfelachtich hanghende , oft ick uvven 

—— vville, Heere, oft mijnen eyghen vville moet volghen? oft ickin 
beriane wet een (ake die my aen-gact, op mijn eyghen verftandt, oft op eens 
frunen / BOD anders (ghelijchervijsalle gheleerde ende voorfichtighe raden) 
ſynen eyghen — 

moet betrouvyven? Ickbiddeu, o Heere, en vvilt niet in t oor- 
deel oft recht treden met uvven knecht, vvant ick en kan miet 
een voor duyfendt antpvoorden; niet-te-min hoe-vvel ick # 
hebbe vertoornt , ghy doet my nochtans hopen op uvve herm- 
herticheydt, ende met en iffer dat ghy ſtraffer ſult vorekendan — 

Ô mijn miſtrouvven ende vvan-hopen van uvve ghenade,diealle — 
dinghen voor my ghefchapen hebt, ende voor my gheleeft „ende — 

*_gheftorven zijt, op dat ick in u foude hopen, ende op walleen — 
Ifa.49. __aminberrouvven ſtellen. Is t moghelijck dat een vrouvve haer 

fprakeloos hint ſoude vergeten, dat ſy de vrucht haers lichaems 
niet en foude ontfermen? ende al vvaer't dat fy°tvergate „ghy 

Damiel.g. en kondt nochtans my niet vergheten: vvant vyyen ſtorten 
onſe ghebeden niet in onſe rechtveerdicheden voor u aenſicht, 
maer in u veel bermherticheden. Helpt ons dan Godt onfen 

à f Salic he 
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Salich-maker „ende om de glorie uvves nacms Heere verloſt 
ons, ende vveeft verfoenelijck over onfe fonden om uvven naem, 
Amen, 

…_ Schiet-Ghebedekens. 

Flet ghy zijt gheſont ghemaeckt, en wilt voort- aen Toau.3: 
miet mee® fondighen , op dat u niet arghers en ghe- 

fchiede. 
Ick hebbe u mijne mifdaedt kennelijck ghemaeckt, ende en pfal.r; 

hebbe mijne onrechtveerdicheydt niet verborghen:Heere 
vvifcht uyt mijne boosheydt. 

Ick hebbe in den herze! ghefondicht ende voor u, ende ick Lucæ 1: 
en ben ou niet vveerdich uvven fone ghenaemt te vvorden, 
maer maeckt my alseen van uvve huerlinghen. 

Wie verftaet de mifdaden ? fuyvert my van mijne verbor- p(ala8. 
ghen theden , ende ſpaert uvven dienaer van vremde 
ſonden. 

Her VII. CAPITTEL. 

_ Vande vol-doeninghe „vvelck is het derde deel 
der Penitentie. 

F5 Kinderen ban Iſrael hebben den tydt ban Exod.ze, 
dep daghen befteedt om te Komen tat den berch 

Godts Oꝛeb / om al-daer Godt Hen Deere offeranz 
den op te draghen. Defe dry daghen / kannen in’t 
goeeftelDek verftandt ghenomen worden / ghelyck 
guen gheſeydt is van het Berouw, Biechte / ende 

Pol-doeninghe, Eide aen-gheften dat Wp ban de 
twee eerfte gheſproken hebben, volght Bat wy var 
De Dol - doeninghe nu ſpreken / De welcke bol- 
maeckt wordt / door de wercken Die Den Enghel 

Naphaei aen Tobias aferecommandeert heeft/alg Tob.e. 
hy ſeyde: Goet ishet Ghebedt / met het aften Dol doenin 
ende aelmoeſſen. We wort vol· 
Want die dey werckẽ van Dol · doeninge / worden Maeckt door 

| etek als dp remedie: gheftelt teghen — 

Dep quaden De welcke De wereldt bnn fen gheven. 
902 
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Boos het Vaften / de begheerlyckheydt des bleefchg; 
door D' aelmoeſſen / De begheerlyckheydt der oogen; 
ende Doo een oodtmoedich ghebedt/ wordt de haa: 
beerdichept des Tevens genefen. Ben Deere hadde 
geen ghebodt ghegheven dat de bzandt-offer-hande/ _ 

Levie. op Den outaer verbrant ſoude worden den geheelen — 
nacht/tot’smo2gens tae/ende dat den Prieſter die 
aſſchen ban De felve/upt-ghetrocken hebbende fijne 
Priefterlhche kleederen/ende andere asn-nemende/ 
{oude draghen bupten den heyz legher / in De alder- 
ſupverſte plaetfe/om het ſelve al-daer te dot vertee: 

ren tot den voncken toe) door een ander Lier noch⸗ 
tang/dan Ban de heplige plaetſen. Wat wordt ans 
door deſe figuere anders beteeckent danden bzant- — 
gffer van u-felven/ eñ dat alle nwe fanden Dentijdt — 
Ban den nacht deſes levens, Verbzant moeten az 
den doop het Bier Der hepliger plaetſen / dat is / van 
Delief des daer ie’t fake datter nochiet’- smog 
refteerde / dat ghy umaet vertrecken bupten deit 
hep2-leger/ upt-treckende het kleedt ban Dit fternez 
ick leven / het Welck al-Daermethet Lier van het 
vage· vier gefupvert ſoude magen worden / tat dat 

_ alle de ongheluckelycke blevelingen van de ſonden 
geheelyckverteert ſouden zyn / ende tot dat ghytot 
den laetſten penninck toe/betaelt ſult hebben. 
Wy ſullen dan / voor al van het vaſten / ende peni⸗ 

tentie; Daer na Ban de aelmoeſſe / ende ten laetſten 
vant Ghebedt (want dit beeeder verklaringe van 
noode heeft /) handelen. J 

MEDITATIE 

Van het Vaften, het eerfte vverck van vol- 
doeninghe. 

De voor-flellinghe der plaetſe is, ſp-ſelven te ſtellen in de p 
teghen woordicheydt Lan Chriſtus onfen Salich- 
maker / ghelaeft met galle aen het cruys· 

Hes bereydende Ghebede, als voꝛen. 

Be gulfidp_ Et i.point. Bemerct dat ghy geftelt zijt in dit dal 
—— der — met onſen eerfte vader Adam / op dat 
b ghy int meet vwes aenſchyns u broot ſoudt eten/ 
‘sewer. Ende arbepden ſoudt / om te komen tot De hemelſche 

erveniſſe / ende op ſoudt Klimmen op Den Oee * 
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hHeeren t eube dat ghy niet enhebt / dat u hier in 
meer Gelet dan uenghen lichaem/’t welck bederdez Sap z, 
luck ig ende Be fiele beſwaert / ende gp het ſelve 
over· ſulcks mer Hen toom va maticheyt ende eenen 
goeden reghel moet bedwinghen / op Dat het u niet 
mider den voet en Warpe. Ten tweeden / hoe ſchan⸗ 
deſyck Dat Adam doart ſelve lichaem ende door bez. 
— gulſicheydt / neder ·gheworpen ig / ende 

at / als hy geſtelt was in het paradys van alderten 
wel luſten. Deſe heeft ons ghebrocht tot alle deſe war ar 
ellenden ende miferië, Daer Wp qualyck upt Konnen quaedts oud 

gheraken. Senderden / over leght Wat dat Adam / De Gegeerijes 
die nochtans ſoo wys Was hier toe gebrocht heeft: VE 
Ende verwondert u / het heeft gheweeſt eene korte baorijt y * 
ghendechte / die hy ghevonden heeft in her eten Ban noch zacpee 
Ben verboden appel. Oon gheluckigen appel / waer ycks voc. 
in alle de quaden ende ellenden Hefer wereldt erde 

_gaeck vand’ eeuWwichepdt befleten waren! Ghy hebt 
in deſen appel ghebeten/a Adam / ende grootelycks 
—— Bir ſelve uwe kinderen / noch hedenſ daeghs 
be oopenl Ten vierden bemerct / hoe bat ouſe Eva / 
dat is/ ons ep hen vleeſch / ende vhandt / ous ghe⸗ 
durichlyck verweckt am onſen ongeluckigen vader 
naer te volghen / ende hoe vermorpen ſaken dat het 
zyn / daer Wp door de gulſicheydt begheerljck naer 
ger hoedanighen greaten arbendt ende perijcz 
el de feibe gheſocht worden / van de gerne dieſe niet 

en hebben / ende hoe lichtelhck datmen die na der⸗ 
haundt veracht. 
Siet hoe veel datter daor de giſicheyt tat groote 

‚Armoede komen / ende doen her ghene Dat Baer in 
gheender manieren en betaemt. Hae Beel Ticligien: 
en / worden Baer ghevonden / die anders tot graote 
_geplichepdt ſouden gheraken / maer bier Hear ter 
aerden geworpen / ende Belet worden / dat fr iet op 
en waſſchen in t paradis ban He Wemelfche wel. 
veluften/Datis, inde 1. Keligie / am dat fm hier in 
paer-felben niet en Willen owerwinnen? Ende vaar- 

jaer/ het ents niet fander graat mnfterte / dat 
Bant Dan adt al-machtich gheſtelt zonde in den 
tet ban Belmaerkihepdt, door de gulfrehept alleen 

er den vaet gheworpen fs. ; 
geer 2 point. Overleght het onghemachk / dat de A 

LRE T ſich⸗ 
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Groote (char ſicheydt mede-brenght ; Ten eerften/ fp belet allen 
S= boogt koe poordt · ganck in den gheeft / ende maeckt dar het 
—— lichnem der ſiele weder ſpannich wordt. Want / ſoo 
Stimachys ONS Climachug ghetupaht/ gheljcker-mijs onder 
eraduz6, De Wereldtfche menfchen / de begheerlyckheydt den 
2 woptel is ban alle quaedt:alſoo onder gheeftelijcke 

ende Heltgieufe perfoonen/ is de onmatichepdt 
van eten ende van drincken. Want hetis onmoghe⸗ 
Caland, Ihck /als Caſſianus ſeght /dat den ghenen vie met 
+cap3. ſpyſe over laden is / den ſtrydt van den inwendigen 

menſch kan bemercken ende onder-kennen. Want 
Ee upt de gulfichept alleen/fpyupten ontallycke andere 
Gregant. fauten / ghelhck Den 1). Geegorius betuyght. Maer 
Keg.cz· den H. Baſilius voeght hier bp / dat pp bemerckt 
aſil. (erm heeft / dat de gene die met alle andere fauten beſmet 
de abdicat. waren / de felve hebben ghelaten; maer die deſe onz 

zi: der worpen hebben gheweeſt / aft heymelyck / oft 
t'ontyden / oft op on behooriycke plaetſen geneyght 
Waren te eten / ten laetſten ghevallen zijn uyt den 
ftaet der religie: oft at ſake Dat fpdaer in vol hert 
Hebben / gheworden zijn (laven van den duyvel der 
hellen / neus gierighe geeſten / murmureerders / die 
haer eyghen ghemack ende baet ſochten / ende hertz 
neckich waren. Cen tweeden / deſe ſonde en is niet 
alleen ſchadeluck aen Ben geeſt / ende aen de Godt⸗ 
vruchtichept / maer belet gantſchelyck alte de prin? 
ripaelſte oeffeningen der ſielen ende maeckt Dat de 
ſcherp ſinnicheydt des verſtandts / ende d' andere 
alder-edelfte Krachten Der fielen bot eñ plomy woꝛr⸗ 
den. Ten derden / mach hier bp ghevoeght worden / 
dat het lichaẽ hier daar met ſteckten vervult wordt / 
°tleven verkort / ende Geel ander ongemacks mede- 
brenght. Ende alfao gheſchiedt het / ghelyck ons 

Innocz2. Innocentius getupght/dat den menſch ter oorſake 
de contem- Gan eene el-tufte/Die in Be Wijde gualijch Bier Ginz 
ptu mundi, gheren Beflaet / ende qualhck Lier oogten-blicken 
cap.17. duert Dit teghen-Woozdich leven an verdraghelyck 

erde ellendich maeckt; Den menſch in peryckel van 
ſhne eeuwighe verdoemeniſſe breught/ ende Dit 
ambet lichacm eene korte ghenoechte aen te doen. 

Bernard. in Soo dat met recht / wel mach raepen Den 1. Ber⸗ 
Apolog. _narduss® weeredthepdt! men Dient het lichaem/ont — 

de ſiele tevermoorden. Ende dat meer ig / — Dar 
ichas 
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lichame eene koste genaechte aen te doen / bekoopt⸗ 
men d'eeuwighe fopmenten ; oft teu minften men 
ſtelt fp-felven mu perijcktel ban Daet inte vallen, eh 

Hert 3. point. Bemerckt daerenteghen De profgten Profüten _ 
De welche De matichept mede brenght. Ten eerſten / — * 
dat den vjandt Die ong alder-moepelijchfte valt / 
hierdoor ghetemt wordt; ende Dat Veel Beter ende 
beguamer/dan door eenighe lichamelycke oeffeninz 
ghen / als ſouden moghen weſen / hapze kleederen / 
diſtiplinen / ap d'aerde te ſſapen. Want ghelycker / 
ys dat het vier niet lichter upt gebluſcht en wort⸗ 
dan daag Get ontrecken van het houdt alſoo oock de 
guade begheerlyckheyt ende den Lonck Ber ſonden / 
en wordt nerghens beter mede ghebluftht/ dan alg 

_ Yup defe het bacdtfel Van al-der-lep fande/daar maz 
tichepdt ontrecken. Ten tweeden) aenſchouwt de 
ahene Die in voor Jeden tijden de wilderniſſen bez 
woont / eñ in alle faagten van deuchden boven andere 
gefchenen hebben. Braeght haerliedé at gevaclen 
datſe van dege deught ghehadt hebben / aen gheſien . 
Dat fp cen groot deel Van hare heplichepdt hier in 
gheftelt hebben/den 19. Baſilius ſeght / dat het ont: 
houden Lan fppfe /is het ghene dat bedwinght de 
onftelteniffen der fielen: ende Chryſologus / dat het 
vaſten / is de doodt van alle booshedt/endehetteven “77° 
Der deuchden. Cen derden Hit ghevoelen en hebben 
de Deplighen niet alleen ghehadt ; maer oock veel 
Hepdenfche Philofophen/ende wyſe mannen onder 
haer-lieden / die deſe deught in grooter weerden 
ghehouden heben : Soadat Artarerres ende Pto⸗ 
lomeus / water ende broodt / veor leckernyen reken: 
den:ende alle kacken waren bp die Ban Lacedemo⸗ 
nien ten eeuwighen tijde upt-ghebannen, | 
__Het4.point. Bemerckt ten eerſten / hoe dick oyls / Gulfichegot. 
ende hoe grouwelyck dat de gulſicheydt van Godt i dick wyls 
almachtich gheſtraft is gheweeſt: want op dat ick binen: 3e 
onfen eerffen Dader am soo bp gae/eenen tege: ſetatt · 
Weken is kermelgek ghenoech / tot Wat fcha:de dat £ 
defe vermaledijde fende Loth ghebracht heeft / tat Genel19- 
hoe daniahe miferten / die van Sadoma; waer toe LES 
bat ghekamen zyn de kinderen Ban Heli / Eſau / ende Genel.zs, 
eenen feleven Propheet in Bethel: hoe dier hebben 3-AE-B- 
Be Iſraeliten maeten —— den luft Die fp van: Numst 

2 en 

Bafil. cou- 

ftitut. nto. 
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Ezodsze Den om vleeſchte eten inde woeſtyne; ende ap eenen 
Lucaó, anderen tydt / alſſer Dertich dupfenot mannen van 

haerlieden verſſaghen hebben gheweeſt. Icklate 
ſtaen den rycken veeck / ende ontallycke andere / de | 
welcke door deſe ſonde van gulfichepdt vernielt …_ 
syn ende na der handt geworpen tu De eeuwighe 
pijnen Der hellen. Defter dan/ hoe bat ghy fanderz 
lingh dasr vaften/ ende andere manieren Van verz 
ſtervinghen / Nlichaem fuit kannen brengen onder 

het bedWanck des gheeſts. 
Delig Hers. point. Bemerckt hoe dat alle die vermaert 

—— zyn / ſos mihet oude / als oock in het nieuwe Ceftaz 
(ents SOE ment, het baften ende Be f-khaftsdughen tac-ghez 

daen Hebben gheweeſt. Mopſes heeft Daar Baften 
He wet ende Be gemepnuſchap Len Gedt al machtich 
verkregen, als ooch Elias: de NRinviten hebben 
Godt verſoent. Over denckt ten tweeden / hae Verz 
maert dat inhet nieum Ceftament hier in gheweeſt 
is Dien Joannes / vanden welcken onſen Heere 

’ felfs deſe ghetupghemſſe gheeft / datter geenen 
meerderen ap-geftaen en is:ende Anna de Prophe⸗ 
teffe. Den W. Wpoftel Paulus ghetuyght vãuſo ſel⸗ 

“Corp. ven: Ick kaſtyde myn lichaem ende beenge t onder 
bedwanck / op dat alg ick een-ander ghepeedickt ſal 

Gals. hebben / ick ſelve niet verlorẽ en gae. Want die Chri⸗ 
ſtus toe behodren hebben hun vleeſch gecrupft / met 
Be ghebreken ende quadeluften. Overſeght ueerſte⸗ 
Igel in De teger-waordirhepdt Godts/ oft gh ban 
dit getal zyt / oft ghy asch ſoeckt de ghenaechte des 
vleeſchs/eũ hier na verlanguht / dan / oft ghy ſoeckt 
het vermaeck Bau Den gheeft ende uwer ſiele ſalich⸗ 
fiepdt. Ten derdẽ / ſtelt Boog ogen Chriſtus onfen 
Saltch-maker/ die ons behoort fe Dient voor eenen 
ſpieghel van alte vol maectheyt: Aenſtet hem / han⸗ 
gerich / dorſtich / gheheele nachten operbrengen mt 
ghebedt / ende alderley arbeyden van ſyne joncheyt 

Toanas, afende ten laetſten ghelgeft met galle ende azyn / 
aen de galghe des crups lp heeft alſoo doende ſyn 
leven willen ſluyten / mons de matichepdt aen te 
medieken;dat hy alſoo als onſen Verloſſer ſoude bez 
taten de fchuldt / Die onſen eerften Dader Adam / 
ende wy fijne kinderen dao? de ſonde van gulſich⸗ 
hepdt/ ehemaecht badden. © eere Jeſu hi 

4 
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Leert mp doch door het binnéfte umer beembertichz 
heydt / Dat ick De ſphſe miet anders en ghebruycke / Aug. Ll. ro. 
als eene medechne / dat ghy mooght efen mijne ge⸗ con£ c zr. 
noechte / ende Get gene daer ick alten mijn vermaeck 
inneme. Dat mone ſphſezy / te doen Wenwille; 

_ Verre zp Van mp / dar teit Die gheerne u ſoude toe⸗ 
behooren / mijn vleeſch niet en cvupce ; maer tfelbe 
ouder worpen feude zyn / ende mp ſelven ecne flave 
Pan mijnen bupek make / die in vrydom geſtelt ben / 

ende gekocht dsoru dierbaer bloedt. Ghecft my / —— 
dat icha mo in u mach verheugen: gheeft vat abu onFe 
gebiedt / ende gebiedt bat gn ite. Hy bekent oα 
_(fepde Auguſtinus)uwõ dienaer/Dat hpet ontfangẽ 
heeft / ende dat hp glorieert / Die hem in Den Heere 
glesteert. Ich heb eenen anderen u hooren bidden / 
ap dat hp verwerven fauve; Neẽt ſeght hy Bart mja 
de begheerſyckheyt des bupcks: Maut Wie fal defe 
komen verwinnen, waer door sock De alderfterefte 
ende alder kloeckſte kamp · vechters over-Wennen 
hebben geweeſt dan dooru / o ſoeten Jeſu / die mijne 
eenighe alicheydt / ende ſterckte zyt / Amen. 

Ghebedt, om de deuchdt van Penitentie ende 
Vaſten te verkrijghen. 

Te de diepten heb ick gheroepen tot u, o Heere, Heere ver- Pfalm.res. 
8 hoort nne ftemme; vvantickben gekoimen tnt midden 
der zee, ende het on-vveder beeft my in den grondt gheftooten, 
VViefaluny verloffen mijnen Godt, anders dan ghy, die beroert 
hoet doepffe der zee, ende fhilt bet gheluydt der baren? vVie fal 
my verleenen„dat ick alle nachten mijn bedde mach vvaffchen, 

gridermet mijne tranen fal ick mijne rufl-plaetfe beghieten , op 
dat ick alfvo mijne fonden foude moghen uyt-vvafchen, 
Bude doer deje dobbele befproeymgbe mune ſiele foude moghen 
| prachtbaer mahen, ende met genen ontkomen d° eeuwvige ende 
abrijdt durende tranen ende drocfheydt? v vant ick xvel vvere 
—J tis t fake dat ick de pijnen,der hellen, met eene korte pine 

în ditleven arbeyde afte koopen, d eeuwighe ons wiffzlichen 
door Wie gratie fal ontgaen : Want ghy nimmermeer twee- 
mael het felfde en flraft, maer uwe berimberticheydt gast alle 

| ey vk L3 KDE” 
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uvve vvercken te boven, Nochtans hy begbeert,o foeten Ies y. 
dat vvy vruchten boerde 
pvercken der penitentie gherekent moghen vrorden, ende hebt 
ess over-fulcks hier in vvillen voor-gaen , ende goedt exempel 
gheven; ende hier-om ghclijck uvven Apoftel chetuyght: Die 
voor uvven dienaer gherekent vvil vorden , die cruyét fijn 
vleeſch, met alle bewe quade laſten, by en tracteert het felve 
ziet facqhtelijck, op dat hy het niet vveder-fpannich en he- 
vinde. Ick neme dan vaftelijck voor my, o alder-goedertieren 
flen Ies v , depenitentie met uvve Heylighen , ende vrienden 
te beminnen; vvantoft den menfche ſtraft fijne fonden in ſy- 
felven door leedt-vvefen , ghelijck feer voel ſeght den H.Gre- 
gorius)oft hy ftraftdefelve met den menfch, die mijnen Heere 
ende mijnen Godt zijt. Tok neme voor my, o Heere, vruchten 
te doen van vvaersachtighe penitentie , op dat ghy u „met uvve 
H. Enghelen over de bekeeringhe van mijne fondige ſiele mooght 

verblijden , die foo dick-vvils hebbe uvven H. Gheeft bedroeft, 
ende boosheydt bedreven inde teghen-vvoordicheydt vanuvvé 
Godlijcke Majeſteyt. Ick bekenne, dat dit qualijch.doenlijck is; 
aen-ghefien dat Ambroſius weven dienaer ſeght: Ick heb het 
bevenden lichter te vvefen te vol-herden in fijne cerffe onnooſel- 
hey dt,dan op-rechte penitentie van fijne fonden tedoen. Macer, 

oHemelfchen Wader, alle dinghen zijn u moghelick, jae licht, 
ende ſullẽ my foo oock vvefen,iet dat ghy my by ſtaet met uvve 
heylighe gratie,daer ich u oodt-moedelijck om bidde, Amen, 

Practijcke om het Vaften t' onder-houden. 

D Eerſte/t'overleggen hoe datmen fijn lichaẽ koeftert/ 
oft mert Dat oock leckerljck ende ſaeghtelijck boedt 

als finen krecht/Die daer dao: weder ſpannich wordt: 
Bet welck ontwÿfelijck gheſchieden fal/ is't fake dat wp 
der qulfichepdt taeghedaen zijns is’t Dat Wp ons bege: 
ben tot berboden ende fchadelijcke fpijfen t'etenzis't Dat 
Wp in t eten t'oberbloedich zijn / ende t'ontide oft deli⸗ 
gatrlck doen / oft al te heftich ons begheben tot het 
onderhouden banonstichaem. 
De tweede / te bepep fen oft ahr in u felben bemint de 

teec· 
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teeckenen ban een waerachtich berloochesten, Maer väã 
het eerſte is eene bzeefe ban hemtt’ontgaen bupren bet 
ghene dat noodrfakelijck is. Ten tweeden / eene neerſti⸗ 
She wachteeer mert gaet eten / ende ter Wijlen Dat men 
ect / op dat De wel luftichepdt den noodt naer ent bertafs 
fehe!ende Dat men d'eene meer Belge DA d'andere. Ten 
derden / oft het ans oock moepelijck ende faftich is / dat 
Wp defen noodt onder - worpen zijn. Een vierden / Dat 
Wp noodige fauffen toelaten, feldfame ende onnodighe 
verworpen, 
De derde / het fal feer goest wefen/dat Wp ons ſelben 

gere fekere mare flelien ban fpijfe ende van dranck, 
Bant is t fakedat Jit aen De beeſten gedaen worot;hoe 
beel te meer ishet betamelijck Dat Den menfch meer 
haer redene / dan door gevoelen gheftiert ende ghere⸗ 
geett wozde.@nde is t bp al dien dat wa ons gheboelen 
ghetrocken te worden door eenighe wel-luftichept/ laet 
ans ovber· dencken / Dat wp redelijcke creaturen zin / 
Ehuften menſchen / ende bey / gheene laven bast ons lie 
chaem / oft ban onfe wel · luſtẽ / maer dienaers ende kin⸗ 

deren baat Ehziftus Jeſus / die tot hooghere ende meer⸗ 
gere ſaken gheboren ende gheroepen zn. Oft wel laet 
ubooz-ftaen/ datghy de fpijfen nu ghenoten hebt / daer 

ghe ugbeboelt toe verweckt te Wefen ; waer door ſal 
gbefchreden / ghelijck den hezlighen Bonabentura feer Bonav. de 
Wel bewüſt / dat het al eben beel weſen fal/ oft wp Die profectu. 
beproeft hadden. 

De vierde/lateneen ander altijdt iaer fijn goet dune⸗ 
ken ſpüſe berepden/ende niemermeer ban de fauffe klas 
gen oft ſpreken / ende het gente daer Wp door De gulſich⸗ 
heydt alder meeft toe gedze bert Worden, ons-felbert on⸗ 
trecken/ende den armen upt-Deplen, Ende hoe aen ghe⸗ 
naem eest facrificie dat dit Bode al machtich is / heeft 
bv fom Wijlen door mirakelen beweſen. 
De vijfde / om ſpüſe te nutten eene ſekere ende ghe— 

flelde ure te houden / noch niet lichtelijck tet bupten den 
gheweonelgcker tijdt te nemen. Ì 
De fefte/nies beel uren langi ober tafcl blven ſittẽ / 

noch gheene feldfame / oft upr nemende baucketten aft 
fen toe-latert. Mant het ig voor waer groote ſchan⸗ 

e/dat men ſjnen bupck/ ghelück den Apoſtel ſpreeckt / 

dangher dient / dan Den al⸗ moghenden Godt: Dat men 
Ze avogs 
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en gulſſigen grootelcks pröft / als de maeltiden langh gheduert 
meid 9 * oer Gebben, ende hoe kort Bat den dienſt is / die men Godt 
doen ene bewoſen moet / alrijdt te lauck fchijnt te Wefen. Ôbet- 
koateniffer, pi st / Waeramt dat nten de langhe maeltüden in ſtelt / 
— nerghens anders omt voor⸗Waer/ dan om fijne begheer⸗ 

lückheyndt ende heft meerte gielkeben,/ ent ſynen buxck 
meerte bullen en te dienen / die niet haeſt verſaet wordt / 
ende op Dat Ge Door den koſtelijcken tijt / onnutte koſten / 
tackerngert ende vreemde ſanſſen daer hu met kleynder 
meepten eit arbeydt ſynen hongher wel kan verſaden) 
ei echt ende ghetracken wazde/tat eene balghingbe; 
Waer door be fiele bef waert / ende het lichaem ober- 
laden wordt; ede Ber menfch tet lactften gheenen 

Epiftz.ad menſch meer en ts, Booet/ hoort / ſeght den heplighen 
Fulconam. VBeruardus / want de fgijfe is booze ben burck / ende den 

burck baar de ſoüſe / Godt fal Deen ende B'ander ver⸗ 
nielen. De laeht / D'aerde / Be see / en zijn bp nae miet 
gensecijfaem om De qulft ichepöt/ende begheerljck ende 
Ber menſchen te bol deensende hier door gheſchiedt het/ 
gat d'arme menſchen bergaft worden, ‚datter roovingen 
guefchteden/d at aen hanger der armen diene tot de wel⸗ 
iufte Der rijcken ende machtighen Winveven der men⸗ 
ſthen hee lanck ſult gp weſen f waer ban Herten / om 
bat gie vol· luvich ende ſwaer ban lichaem 3út ; Waer 
toe bemindet gijn de vÿdelheondt / ende berenachtfaemt de 
* riep ghudelicaten menfſeh / Die f wemt in uwe, 

elluſten ende rickdommen / bel beſchaemhepdt bers 
kine Be beſchaemtherdt tot in de desde. Dereck der 
Bemelen / eit ig nach ſpijſe / noch dranck / nach purper/ / 
Een keftelijche ffideswant ben rückenebreck / dien geen 
ban defe dinghen en ontbraken /is opeernen ooghen⸗ 
blick gheſtooten gheweeſt / tet in denn af grondt ban Der 
Belien. Wat fuit ghu Bier ap andtwoorden / o ghy gul⸗ 
ſighe ende onkunſche menfchen / Die ban uwen bupck/ 
uwen Godt ghemaeckt hebt; ende anders niet et ver⸗ 
ſint Dan her ghene dat He gulſichendt ende onkupfchs 
heudt aen gaet stadie bt uwe onkupfchedenende bupe 
Vichedert / ghelhek ghemeſt zijt / foo naer de ſiele als 
aerden lichame? Ick late boor be gaen / Dat De ars 
me boor uwe Geuren om broodt bidden / als gp ut 
alte ser bloedichepdt uwen hongher moet ſoecken 
gude verwecken met leckernhen ende ypt ghefachte 

fpjfens 
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ſrüſen: men ghebaupeke upr gheleſen ende koftelijche Over-dacdt 
Dingen / om den appetÿt te berfcherpen/ die noch⸗ Det menſchen 

tans alte mael verloren gaen; ende Waert Bat men {ener proſut· 
eenighe echte ende verworpen Dingen den armen Die 
berhongbert waren / boor gheworpen hadde / Den vice 
ken foude Daer door vaobifie Lan eene eeuwighe enz 
De on bederbelycke fpijfe verdient hebben. Wy moeten 
ons dan ſorgh·vuldiehljck wachten / dat wy naer de 
vermaninghe/ ende her exempel ban det heplighen 
Apoſtel Paulus / ons leben niet koſteljcker en houden / 
dan ans enghen ſelbe. Dit ſullen wy beproeven / ſeght 
ben heplighen Bernardus / is't ſake Dat wp bedwin⸗ 
ghen / berſaken ende onder den voedt treden alle licha—⸗ 
melijcke ende wereldtſche Wel-luften ende ons vleeſch 
erupeen met fijne boosheden ende quade begheerijcks 
beden: Wat feabt gh hier tegben (ſeght hy / fpeeherrde Serm 30. 
tot fijne Beligieufen) die upt nemers zijt ban ſphſe / in Cant. 
ede Daer ent tuſſchen kleyn achtende zijt het ghene 
datde goede manieren aenqact? hippocrates eftde ſyne 
diſcipelen onder wijfen her ghene dat ſtreckt om te lee⸗ 
ren/ hae dat mende fielen ſal behouden ende bewaren 
ende wereidt; Chriſtus onſen Dalich-maker ende ſjne 
naer volghers / onder⸗Wiſen ons hoe Wa de ſelbe ſul⸗ 
len verſaecken / ende verlieſen. Wie begbeert hp liez 
den te belghen vooruwen Meeſter? Maer Hie aldus 
beghint te diſputeren: ende ſeght / Dit is gaedt boog 
d'ooghen / dit is fchadelijck voor het heeft, etc, Die 
gheeft ghenaech te kennen hae danich bat hyis: gn 
en hebt deſe leife niet ghebonden in bet Heulich Suan⸗ 
gelie / aft bu de Propheten / oft in De brieben ban Be benz 
lighe Apoſtelen. Deſe wishendt heeft u ontwifelijck 
het bleefch ertde bleedt aen ghepredickt / niet den gheeft 
Bart Den Hemelfcijen Vader, Ende een Wennich daer 
naer ſeght den hesligen Bernardus noch/ Laet u booz- 
ſtaen / dat bidde ick u / dat ghäö eenen Moninck züt / niet 
geert medecin / ende niet gheoordeelt en ſult; worden 
naer uwe complerie/ oft gheſtelteniſſe Des lichaems / 
maer naer uwe profeſſie / oft het onder-houden ban bet 
ghene dat gijp Godt belooft hebt, De welluſticheydt 
in eten ende drincken wordt in de Klooſters ſeer ghez 
beoken / daor de Godt vruchtighe leſſe Die daer ober 
tafel ghedaen wordt; och oft Godt gave Dat de Wez 

Ls reldt⸗ 
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reldtlücke menſchen / Bie fao ſorchvuldich zijn lit het 
Chene dat De keucken aen-gaet /’t ſelbe haer niet ent 
ſchaemden t'aen⸗ veerden / ende in fulcker voeghen ha⸗ 
re ſiele te fpöfen / ende dat Get haer njet en verdrzoot / 
ten minſten cen gerechte boog be fiele te bewaren / als 
ſymet foo veel dec-hande gerechten ban (púie boor het 
lichaem beſorght zijn ! want beel beter doet Gp die aen 
De fiele beſorght het ghene Haer fp door kan waſſen / ver⸗ 
ſterckt ende berciert worden / als die baog het lichaem 
beſorght het ghene/ waer door Dat faude leven in wellu⸗ 
ſten / ende ghekrenckt worden, 

schiet-Ghebedekens. 

Ie Chrifto toe-behooren,die hebben hen vleefch gecruyſt 
met de ghebreken,ende quade luften. 

“Ten zy dat ghy penirentie ghedaen hebt, foo fulr ghy alle- 
ader defghelijcks vergaen. 
— u tot my, uyt alle u herte, in vaſten, in weenen ende 

in xlaghen. 
Doodt uwe leden,die op d'aerde zijn. 
Om u worden wy ghedoodt allen den dach,wy ziju gheache 

als flach-fchapen. 
Alfoo ghy ghedaen hebt,foo (al u ghefchieden,uwe verghel. 

dinghe fal hyu wederom keeren op u-hoofdt 
Laer den etter in mijne beenderen gaen,ende laet het onder 

my uyt-loopen , op dat ick mach ruften in den dach der 
tribulatien. 8 

Ick kaftijde mijn lichaem,ende brenge dat onder bedwanck, 
op dat ick by avondruren(als ick den anderen ghepredickt 
hebbe)felve niet verworpen en worde. En 

Mer Chrifto ben ick ghecruyft,ende ick levenu voorts, niet 
ick, maer in my leeft Chriftus. 

Ick ben ghelijck ghemaeckt der doodt Chrifti,oft ick eenich- 
fins mocht ontmoeten de verrijſeniſſen, die daer is vande 
dooden. 

Voort-aen „foo en zy niemandt my meerlaftich, want ick 
draghe de lidr-teeckepen des Heeren lef Chriſti in mijn 
lichaem, | hen 
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Her VIII. CAPiTTEL. 

Meditatie van de Aelmoeffe, her vweede werck 
van vol-doeninghe. 

Et 1.point.Öyer-loopt in de teghen-Waozdichept 
Godts de geheele wereldt / ende al het ghene 

dat daer in begrepen wordt / ende fiet hoc mildtdat 
Godt gheweeſt heeft/ hoe liberaelt’ u\vacrts, Daer 
ghu nochtans altyt foa ondanckbaer hebt ge weeft; 
ende hoe dat hp Dit al gedaë heeft ven⸗· willichhyck / 
Ende fonder uwe berdienfte / ende fiet hoe gip hem De milthest 
ter in naer-valght. Cen tweeden / overleght Wat gp tot De 
p ban al het ghene Bat hem toe-kamt/(want het al meonchen. 

in ſynder macht is) begheertniet weder om geghe⸗ 
ven / maer algen ghepzefenteert te hebber; ende hae 
onbehoorſyck dat het is ſulcks hem te weygheren. 
Want actmoeffente gheven niet anders en tE/Dan 
Godete prefenteren het ghenedat hem ſelfs toe-bez 
hoort / als hp het ban ons vereyſcht door de arme 
menfchen/ Bie hp totonsfepndt. Cen derden/ dat 
odt met ons doet / ghelyck eenen Waver met ſyne 
kinderen / die hp veel ende verſcheyden dinghen 
gheft / ende na-der-handt omhaer teproeven / ende 
te fien hoe goebt-aerdich ende Dancbaer dat fn zyn / Bedt gheeft 
eeuige klepne fake weder om epfcljt;wät in ſultker KOLDEE 
voeghen / epfcht daor den armen Ban deu rijchen; ns pecjee 
in De plaetſe / van goude ſtucken / Koperen; in plaetfe werst ont. 
Ban fide Klcederen/flechte/ende verſleten;in plaetfg 
vanleckernyen / flechte ende ghemeyne eetbare din: 
ghen. Dit enfcht ghy / foeten Jeſu / nde eplaes!u 
wodt dickwyls ghewepghert;datahp eyſcht door 
de weemoedighe ſtemme van den armen: de welckt 
al is t datſe de hemelen doorgaet / ende komt alſoo 
tot ua eere Der heyr·krachten / en kan nochtans 
dickwyls niet vermorwende verſteende herten Lan 
De andanckbare menfchen. Ten bierben/vaer’tbp Shdiches 
albien dat eenen Dader ſynen fone Beel Berfchepden ſe· 
binghen ghegheven hadde/ op dat hp daer daor tot: 
een groot houwelijck foude Kannen gheraken: ende 
dat den Lader nader-handt Gier dao? tat armoede 
gekomẽ zynde / nan ſynen (one eene aelmoeſſe ſoude 
epſchen / oft een ſtucksken bzoats/en ſoude het ek 

eer 
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fee oreert eude on-menfchelijck efen Get ſelve ſy⸗ 
nen gaver te wepglerent Ende dit ſelve gheſchiedt 
daghelycks alf-men met eenen hongherighen ar⸗ 
men meufch biddende om een ſtuck bzaodis/ gheen , 
medelijden en heeft; den welcken in noodt weſende 
ende ghebreck ſydende / ghy uiet gheholpen en hebt / 

Ambrof. Bonn gheſlaghen het / ſeght den Heplighen Am⸗ 
zofius. 
Her 2.poine. Bemerct tert eerſten Ban hae kKleynen 

Weerde dat hetis / dat Lan De rycke menfchen dert 
armen mede-ghedeptr Wordt voor eene aclmoeffes 
een beetken aerde / cen verſſeten kleedt, ſulcke ſpyſe 
meeften-Deel/Daer ven wel gheſpyſden cenen af krer 
ende walghinghe af heeftsernde deſe ghiften zyn on⸗ 
ſen goeden ende goedertieren Godt nachtang aen⸗ 
ghenaem; daer out fchaemtu / Gem ditte weyghe⸗ 
ren / ende verwondertu vande onfpeekelijcke goedt⸗ 
gepot Godts. Weeft indachtich ſeght den Hepligen 

Auguſt. Auguſtinus/ niet alleen wat dat abn gheeft / maer 
Bock War dat ap ontfanght. et broodt dat ghy 
mededepit is aerve/ hamende Van De aerde/ Wardt 
weder am ghegheven ac De acrde / op Dat De ſelbe 
daer daor ander-houden ſoüde moghen worzden:ſoo 
dat den armen met vecht ſoude moghen ſegghen / 
fiet aft ich u niet meer ca Doe Van u ontfanghende / 

_ dan ghy/ my ghevende. Want waer hef ſaecke dat⸗ 
ter niemandt en Waer/om Ban u t° ontfanghen / ſoo 
en faudt gijn oack D° aerdeniet unt-gheven/ om den 
Pemeldaer mede te koopen. Derfmaedt mp alf-datr 
als ghpniet ban Daenen hebt / noch en eÿſcht niet 
van denghenen / die wendeughemaeckt ende ghe⸗ 
ſchapen heeft. 

D aelmoeſſe Cen tweeden / bemertt dat wy / als wy aelmoeſſen 
bewaert ong upt· denlen / anders nier eit doen / dan gelyckerwys 
gege dat als aft wy teu tijden vaneentghen grooten baant, 
———— over· vloet van water / oft in peryckel van plõderin⸗ 

Bac ghe andere lieden gaedt in onfe bewaerniſſe had⸗ 
den; welck wy op ong eyghen ſchade eũ peryckel 
fouden moeten bewaren: ende Dat den Heere fcive/ 
Die ont eenen getrouwen vriendt is / te Heeden ende 

„ghereet Waer / ende hem prefenteerde om het ghene 
dat anders gherooft ende ghenomen foude Warden / 
& onsen profyte ende bate te bewaren / ende tn 
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richlick te vermeerderen. Soude defen menſch niet 
unt ſinnich efen, Die Dit niet en ſoude Willen aver- — 
leveren aen Den genen / die het ſelve toebehoort / be⸗ 
ſonder als Die het ſoude bewaren voo dien / dre het 
aver· geeft / waer Daas Get den ouerghever eeuwich⸗ 
wekt ſoude toe behooren enn by blyvẽ / ende hem nie⸗ 
mermeer ontnomen worden? want de doodt fal't 
doch haeſt al vernielen. Rier door Wordt den gieri⸗ Dan ghieri⸗ 
ghen merckelyck geſtraft ende beſchaemt gemaect/ ger enſchyt 
Die alle menſchen ghereedt is fijn geldt te betrou, Satter te 
wen Befjalwen deu WPeere alleen, Dre her nachtang Welaoben. 
bhandert-mael meer belooft. Diet cf: men mari ſeg⸗ 
gen dat deſen het . Euangelie erbe hare waerheyt 
ñhelsoft? Mant watiſſer dat ons dick v Ulder wort 
nen ghepreſen dan aelmoeſſen? Gheeft gelmoeſſen / Luc.n. 
feght onfen Salich · malier / ende ſiet alle dingen zyn 
u fupber. Eude weder om: Verkoopt het ghene bat Luc.iz. 
ghu beſit / ende geeft aelmoeſſen: ja vat meet is / hp 

_ beeft hierin Be Bol-maechthendt gheſtelt / ſegghen⸗ 
de: Fet fake dut gho Lel-maecht wilt wefen/gact Matrh.rg. 

ende verkooper al, ende gheeft Bet den armen / ende 
ghy ſult eenen grooten ſchat Gebben in den hemel, 
Ende Dit niet alleen in hEEnicuiu Ceftament/maer 
oock in het oude; als daer bevalen Wardt / dat He 
over·ghebleven daupven inden wyn gaert Baar Bent Levic.rg; 
armen ghelaten moeſten worden/ ende vock DP aren Levie. 23, 
gp het veldt / ende De vergeten fchaoven, Ten laet⸗ Deur 24. 

ſten beeft Godt al machtich bevalen; dat men Den Iſaiæ ss, 
hongherigen en den behoeftighen het broodt ſoude 
breken / ende die ſonder wogninghe zij; heeft hu 
bevalen te herberahen/ Ee. Ende weder on: ich bez Deut.rs. 
gele u/ Dat ghy uwe hant open doet aen uwen broe⸗ 
der / die in nuodt is. 
Bemerckt ten derden / Dat wy hier eenen korten Den ghieri⸗ 

thdt beſitten de goederen Der wereldt / te weten / Be beeft lie⸗ 
eenen oogen · blick van dit levẽ / ende wateene ſchan⸗ —— 
de dat het is / ſyn leven lanck hier vaar ſorghvuldich Heeten vas 
te weſen / endeniet eens ernſtelhek te letten op het eeuwelijcken, 
gene dat d’ eeuwicheyt aen-cact. Want wie werdt 

ter ghevonden Die foo fo2gij-ouidich is om de eeu⸗ 
wighe ruckdommen ende eere tebeſitten / Daer hy 
ſekerlijck toe kan gheraken / als om te bekomen hef 
ghene Dat maer eenen oaghen-Llick gar duert? id 

: € 
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Hert 3.point. Bemerrkt dat Hen on· vermhertighen 

menſchniemandt weeeder en is in Dir leven / dañ ſyn 
epghen felben. Ten eerſten: Want met de ſelve mate 
met de welcke hp eenen anderen ghemeten ſal heb⸗ 
ben / ſal hem weder om ghemeten worzden: Ende 

2. Cor.ↄ. die gheſparich faepdt/ ahelijck den Apoſtel ghe— 
tupght / die (al aack gheſparich maepen. Want het 

Bp is weeet gheſchiedt door her rechtveerdich oazdeel Godts, 
B La dat ſoodanige menſchẽ / oock ta haer leven / armoede 
* — beproeven / die de ſelve in de ledekens Chꝛriſti niet en 
(enupeee Hebben willen helpen draghen. Hoe veel wordender 
deplen. ghevonden / die machtich zijnde van goederen / door 

ſchulden / dobbelen ende pracht deſer wereldt / haer 
patri-mouie goede onnuttelycken verquiſt hebben; 
Waer banden arme eenemyte mede Le deylen / docht 
haer te wefen eene f\waerder fake als fp kondẽ ver⸗ 

Galars. _ Dyaghen? Godt en wordt niet begteckt, Baer en⸗ 
tegen Wp leeren dao? De daghelyckſche ervarent⸗ 

Provis, hepdt / dat hy den Heere woeckert / die mede-Iyden 
Prov.ꝛs8. Geeft met den armen / ende hp ſalhem ſynen weder⸗ 

toon verghelden: want die den armen gheeft / en ſal 
gheen ghebrecklijden, ende ſoo wie verſmaedt den 
genen Die epfchht/ Die fat armoedelijden. Waer af 
ons gheene erempelen en ahebzeken. Want hp kan 

Matth. 7. 

niet bedrighen Die hondert-Werf belooft ende ghe⸗ 
fevùt heeft: Eert den Deere ban uwen goedesende 

Prevs. van dererſtelinghen alter uwer vruchten / ende uwe 
ſthueren ſullen vervult worden met verſaedtheden / 
ende uwe perſſen ſullen van wyn over· vloedich zjn. 
®aer-en-boven’t is gheheel waerachtich dat ſom⸗ 
mighe upt deplen’t ghene haer eyghen is / ende ſy 
Wopden vijchersandere Die rooven Dat heer niet toe 
en behoort / ende leven altijdt in armoode Dit heeft 
ghebleken inde arme Weduwe die den Propheet 

zeRega7. Elias ſpyſde / ende is roek gheworden ten tijden 
dar alle andere menſchen ghebeeck leden. 

Wp sijn bee Demercktten tweeden / at Wp dach voor dach 
betaerg) ude als bedelaers kome voor de pooeten vauden groote 
Maas en willar Koninck; ende dat hp aack eeniahéupt-maeckt ende 
be bedelaers ſeyndt / opdatfe van ons in (ren nacm tet ſouden 
met aat hoo⸗ ſſchen. Wat iſſer rechtveerdiger / dat datden genẽ 
bit, die ſone oogen ſtopt dat het geküryſth vanden armê/ 

*dock fouden roepẽ eñ krijſſchen / ende niet —— 
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worden ? Waer op Ben H. Auguſtinus feer Welte AupnÂ. 
paſſe kamt/fegghende : Wat zjn Darmen anders/ 
dan onfe over draghers? ghy ghevet deſe over-Dzas 
gers / (p deaghen’t in den hemel: ende het ghene dat 
ghp gheeft / verlieſt ghn dat? Boorwaer veel gheru⸗ 
ſter worden eenighe ſchatten ghedraghen door De 
Banden Lan vele / dan door eenen alleen. Ten derdẽ / 
aen-merckt/ hae dat ben Heere oock in dit leven de 
en-bermbertige dick· wyls ffraft/ gelijck het blyckt 
in den Ayckẽ vreck / in Mauritius den Keyſer / ett. Luerc. 
Cen vierden / denct Wat goeden de aelmoeſſen mede 
brenghen. Deſe verloſt ons van de ſonde / ende vol⸗ 
doet voor de ſelve. Ende hier om ſprack Daniel in Daniel. 4 
deſer voeghen tot den Koninck Nabuchodonoſor: 
Neemt belagen tn mijnen raet / eñ verloſt uwe ſon⸗ 
den met aelmoeſſen. Want daelmoeſſe verloſt Lan Tob.rz. 
de doodt; ſy is Die De ſonden ſuyvert / ende Doet dat Actor ro. 
men bermhertichept vint / ende het eeuwich leven. 
Deſe heeft Coꝛnelius gebrocht tot het gheloobe;de Eecl.r7. 
felve be waert in ons de Goddelycke gratie. Want 
D'aclmaeffe des mans / is gele eene borſe met hem; 
ende de gratie des mefches (al hp als den appel det 

ooghen bewarensmet den fchilt/ende met de lancie 
van den bramen fal fp ſtryden teghen uwen vhant. 

Let dan wel op de Weerdichept ban de aelmoeſſe / ChryCho. 
Wiens Konfte te weten / naer het getupgen vanden 33.ad pop 
D.C hepfoftemus / meer is / dan eenen Roninck te A, ioch. 
wefen / jae Dan dooden te berwecken : Want hier 
door doet Godt ong eenige wel · daet aé; maer daer 
doo be wijfen Wp Godt ſelfs wel daedt. Cen vyf⸗ 
den ende ten laetſten / bemerckt dat in den dach deg 
oordeels / De fententie in Defer voeghen gheſproken 
fal worden: RKomt ghy gebenedijde mjng Daderg/ March.zs. 
ende Befit het rich; want ickt heb hongher ghehadt 
eude ghy Hebt mp gheſpyſt: ende ter cantrarie aen 
de gene Bie tot D'ecumige doodt verweſen Wazdens 
Gaet abo vermaledyde / want ick heb honger ghez 
hadt / eñ ghy en hebt mp niet gheſpyſt / ett. OGch wat 
fuit ghy alg dan wenfchen ghedaen te hebben / Die 
Dit leeſt? Hoe grootelycx fulr ghy u bedroeven / ende 
beklaghen / ig’t fake dat ghy in dit leven ghehadt 
ebt / waer mede Dat ghy / eñ uwe kinderẽ / ende uwe 
vloedt · pꝛienden in alderlep a ver· vloedichept Atlas 

er⸗ 
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over daedt hebt gheleeft / ende niet met allen waer 

Mat:h.. 

Tob.4. 

Matth.9. 
Ofrz 6. 

Matth.25. 

Beklach ons 
Salich ma⸗ 
kers in den 
dach Des oor⸗ 
deels / ober dẽ 
ghicrighen 
menſch. 

Matth. s. 

* 

mede Chriſtus ghebreck Hdende / faude moghen gez 
ſpyſt Gebben gheweeſt? ſe gh | 8 

GH EB Esk 

A Lder-bermhertichften Godt, die ons de Wet gheftelt hebt, 
dat Wy met de felve mate ghemeten fonden Worden, met 

de Welcke Wy eenen anderen ghemeten hebben; gheeft mj) dochs 
uwegratie, dat icktot gheender tijden my felpen afen keere 
van cenighen armen, de Wyle ick felver om mijn daghelijcks 

broodt,vergeveni ffe mijnder ſonden, ende u rijche ben biddende, 
ende gheern ſoude verhoort Wefen : en Walt u aenfchijn van my — 
niet keeren,die gheſeydt hebt, dat ghy bermherticheydt begheert, 
endegheen facrificie. VVant hoe foude ich in den dach desoor= 
deels dit woordt, het Welck meer door-ftecht dan een fWeerdt 
van twee kanten ſnijdende; konnen verdragen,als ghy fult ſeg- 
ghen: Ick heb hongher ghehadt , ende ghy en hebt my met ghe- 
fPiyft, ende derret shy van my begheeren broodt te eten in mijn 
rick? ick heb aorftich gheweeft, ende ghy hebt my gheweyghert 
te drincken te geven ende begheert ghy nu droncken te Worden 
vande over-vloedicheydt mijns huystIck heb naecktendebloodt 
gheweet, ende ghy hebt my niet ghekleedt; ende eyfcht ghy nu 
over-decht te Worden met mijne glorie; ende verciert met een 
kleedt van on-ftervelijckbeydt ? Ich ben ghevanghen gheweest, 
ende ghyen hebt my met befochtsende fosckt ghy teghenietenae — 
vrijheydt van mijn kinderen? Alsich_gaft Voas,en hebt ghymy 
niet onthaelt; ende derret ghy nu verfoecken eeuwelijchen met 
my te Woonen in mijn rijck? Ick heb fieck_ gheweeſt, ende ghy 
bebt my miet befocht ; Ichheb doodt gheweeft„endeghyhebtmy — 
niet begraven ; ende hoe derret ghy het eeuwich leven van my 
begheeren? En Wistghy niet dar alleen den hermhertighen, 
bermherticheydt foude verwerven? Voor-Waer Heere, ich en 
Weet niet, Wat ick, hier op foude konnen antwoorden; mijne 
conftientie befchuldight my van mijne boofheydt ghiericheydt, 
endeon-trouwicheydt. VVant ick wete voor-feker, dat het u 
al roc-behoort , hemel , aerde, ende al her ghene dat hier in 

begrepen 
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begrepen Wordt ; endedat ich anders niet en ben dan eenen uyt= 
deylder, die na-der-handt van alles ſtraughe rekeninghe (al 
moeten gheven, ten zy dat irk.ú Woeder-om ghegheven hebbe, 
dat u toebehoort zende is t dat ick tWeder-om gheve ; foo 
ſalot my alle-gader in der eeuwicheydt toe-behooren. VVaer- 
omen falich u dan met gheven , het ghenedat u toe-behoort ? 
VVat hebt ghy tegen my ghefondicht,o alder-liberaelften Godt? 
Waer toe glieloove tek den menfch die Wantrdnwich ende leu⸗ 
ghenachtich is, (Want alle menfch ús leughenachtich ) ende u Píalm.ins. 
niet, die nochtans de Waerbeydt felve zijt? Oft hate ich tn ſulc- 
ker voeghenu „ende mijn eyghen felyen? dat ick liever hebbe te 

_ derven (alich ende gheluckich te wefen ‚dan u Weder-omte 
geven, dat u toe-behoort?En fal ick niet begheeren liever te be- 
* hondert-fout, foo ghy belooft, dan u te weygerẽ dat u toe- 
komt; ende dat door fulcken middel voor my behouden? Eylaes 
War grooter blindtheydt is dit! Ick en begheere in uwe gheldt- 
hiſte, dat is in de handen der armen met telegghent ghene my 

__eeuwelijcken te pas foude komen; ende ick ongeluchich menfch; 
bebhe liever u dat teontrooven(t welck ich nochtãs miet mach- 

tich en ben) tot dat het my ontnomen worde, dán door uwen 
raedt het felve al te bewaren,ende met eenen ſelver bewaart té 
Worden. Mijne rijckdomrmen vallen my laſtich ende moecyelick⸗ 
ende dreyghen my d eeuwighe quaden; de dieven legghen my li- 
ſten ende lagen, ende ick en Wil de ſelve nochtans mijnen mede- 
_ghefelle niet gheven,om alfoo daer af ontlast te vveſen; ickheb- 
bet liever de dieven te gheven , ende dat alfoo quijt te vvorden, 
O groote bermherticheyt,die vande doornen der rjckdommen, 
druyven pluckt, uyt het quaedt van eenen anderen, goedt ; uyt 
_d armoede, rijicklommen; uytdekranckheden, flerckte ende 
promicheydt; uyt de fchande‚een eeuvvighe glorie. O oneynde- 

beke liefde , mijnen Heere ende mijnen Godt , verbreydt mijn 
herte gheliuck het fandt der zee „dat icku naer-volghende cen 
ieder gheern mede-deyle,maer fonderlinge mijne vijanden;ende 
dat ick u mijnen Heere mach eere bevvijfen , mede-lijden heb- 
bende met den armen. VV ant hoe veel af-goden-dienaers,ende 

die 



178 Den. Boeck. Het VIII. Cap. 

dieu vermaledijden ‚onder -houdt ghy , ſpyſt ghy, ende doetſt 
over-vloedicheydt hebben van alle wel-luften; ende doet uwe 

Marths. _fonneop -flaen ende fchijnenover de goede ende quade? Ich en 

Wil voort-aen gheen acht nemen wie dat het is „die iet van my 

ontfanght ‚maer in Wiens naem dat hy het ontfanght , ende 

wie dar ick het felpe gheve ; ich en begheere niet ghefparich te 
faeyen, ende ghefparsch te maeyen ;, maer faeyen in benediëtie, 
op dat ick ten laetſten mach hooren defe alder-foetfte Woorden: 

Matth:25. Komt ghygbebenedijde mijns Vaders, ende befit mijn rijch : hek 

welck ickverhope , ende u oodemoedelijch bidde , door bet bin= 
nenfle van uwe bermherticheydt, Amen. 

Practijcke om Aelmoeſſen uyt te deylen. 

Biet wat “En eerftert / inte-ftet uwe in komſten ende goedererts 
an in de he⸗ wat dat ghy in den hemel / ende oock wat dat gh 
melbefste op Beraerden zít befittende. Och hoe menichmael ghe⸗ 

beurt het/dat het bier/het ghewelt / oft eenich ander one 
ghebal de goederen beneemt/ de welcke waer t fake dat 
ghu den armen ghegheben hadt / faudt de felbe be waert 
ende ín der eeuwichepdt ghebonden hebben; beſchul⸗ 
Bicht ende bekent uwe ontrou/ dent bijandt kant u hups 
in nemen ende berooven / maer niet dert hemel, 

Schickt een Ten tweeden / bedeplt uwe goederen /ende fchict eene 
Deel vã u goct ſekere ſomme boo, den armen / ende gheeft De ſelbe aats 
boor dẽ armẽ · moedelijck aen dert genen Die u ſal bid den / ende en weps 

ghert niemandt gheen aelmoeffe/ ſoo berrealstumos — 
gelijck is, Is ’t fake dat ghy felfs acm zijt; oft religieus / 
ende dat ghp toch filber nach goudt ent befit: bidt dert 
Deere dat hp den armen Wil gedachtich zijn: is tu mos 
ghelick / foo trooft den felben met woorden / ende niet 

… gent blijde aenficht/het welck meer mede liden / dan ee⸗ 
nighen af-keer te kennen gheeft. 

Soeckt var: Ten derden /en weeft niet alleen mildt ende Hiberaet 
mẽ ban ſelfs. aen Den gheven Die u Daer om fullen bidden / maer faect 

Bock ban felfs de ghene / die uwe rjckdommen / ghelck 
pack-draghers ſouden moghen draghen in het hemelſch 
Dader-landt. 

Bemindt Ten vierden / maeckt uwe kinderen ende uwe onder⸗ 
armoede ſaten ghewent om gheern aelmoeſſen upt te deplen Dit 
vã jongs afs lefen wp ghedaen te hebben De aldes - gebro 

onin⸗ 
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Boninghinte ban Spagnien Margareta:hoe datſe has 
te kinderen, Die fp tat eenen fanderlinghen traoft ende 
beeuchdt ban het Chriſten dam boozdt-ghebzacht hade 
Be plagh ban jones af t° onder· wiſſen / dat die / oock ghe⸗ 
heel klepn zijnde met hare epghen handen den armen 
aelmoeſſen fouden gheven. 

Werepdt Ben armen ſomwülen eene maeltijdt / ende Luc.r4. 
dient de ſelbe / t welck famtijdts Koninghen ghedaen Bereydt ver 
hebben / ende noch ghebruyckt wordt ban ſommighe armen eene 
hups gheſinnen in de Vaften avondt · daghen: al waer maeuot. 
te werck gheſtelt wordt / het gene dat in het heplich Eu⸗ 
angelie ghefepdtis: Als gp iemandt noodt ter mael- 
tidt / en roept niet uwe vrienden / maer Den armen / krãt⸗ Luc14, 
kent / kreupelen / blinden / ende gp fult ſalich weſen / 
want fp et hebben niet waer mede fp u Dit ſouden kon⸗ 
Hen verghelden. 
Ten ſeſten / het is eere (eer goede pracktijtke ban allen Dzaeght ss: 

bet ghewin ban dten dach / van alle konftert in't bijſon⸗ de op/ D' eers 
ber / behendicheden / ende koop handelinghen / Godt He ſtelngen bar 
eerſte beuchten ende profüten toe te epghenen: jae Bat alles 
meer ís/in de Koop-manfchap Chriſtum als eenen me⸗ 
de-ghefelle te hebben / ende het gene Hat hem aen-gaet 

ter herten trecken / ende fijn ghewin den acmen mede- Hom 43 in 
Beplen. Ben h. Chryſoſtomus gheeft defen vaedt / Dat ‚ad Cor. 
men eerte kifte foude hebben waer in dat-men voor ſijn 
ghebedt eert aelmoeſſe beſjden faude legghen. 
Ten ſebenſten / Chriſtus oock mede rekenen onder Dat Cri 
fijne erf-gjenamen/ende altijdt eenen armen menſch in ſtus uwen 
Ben naem Chꝛeiſti bol komelück onder · hauden: Dirie 2 sbo 

eene ſeer goede prackticke ende wordt oock ghebrupct / —— 
Goe wel ban luttel menſchen. zijt. 

_ Ter achften/bet ghene dar ghp foudt moeten gheben 
Hert ghenen / die u De goederen ende koop-manfchappen 
berfekeren/ gheeft dat Gode oft den armen. Dus heeft — ns 
geren bermaerden koop-man tot Debilien in Spagnien manfchappt. 
feex gheluckelijck fijnen koop-handel aen-gheftelt: maer 
ter contrarie als eenen anderen tot Lisbonen it Por⸗ 
tugael die her felbe ghewoon was te doen deſe Godt⸗ 
bruchtighe ghewoonte achter gelaten hadde/heeft fijne 
Schepen alffe bp na in de haben ghekomen warten / hae⸗ 
ſteljck dooreen groot tempeeftoft on-weder datter ons 
Berfiens op-geftaen is/in den grondt ſien vergaen / waer 

— — daore 
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door hem fijne rijckdommen ende middelen gantſch bez 
women zijn gijew eeft. 

El ſcer goe⸗ Ten negjenften/te beſorghen dat de kinderen Die ael⸗ 
ne practijches moeſſen epffchen om Ben acmen mede te Deplen / haer 

gewennen te feggen: Dat Godt Loar Be dente aelmoef⸗ 
fen begheert ; ende ans defe manieren ban pieken ghe⸗ 
mepn te maken: Ick heb het Bede ghegheben; oft om 
Beter te ſegghen: Kek heb het Bode weder om gheghe⸗ 
ben: Godt heeft het Wan me begeert / ick beb get hem 
ghereftitueert. Mochen befchaemt u niet deſe Chriſte⸗ 
Weke ende Bodt-beuchtighe maniere Ban ſpreken te gez 
baugcken/aen geften Dat ghyſſiet dat mien beorgaens De 
Wetten Des werelts/ Bare ſpreeck woorden oft mantere 
ban ſpreken ende ſchrÿven foo neerftelijck onder-houdt, 

Ear ander. Ten thieuften/op dat bet eert dobbel aelmoeſſe 30/00 
kan’tdick wijls gefchieden(ghelijck ick op berfcievdern 
plaetfen weet gedaen te Warder) dat de aelmoefſen uptz 
ghedepit worden aen Der genen die ghebiecht ende ghe⸗ 
ſpiyſt zun met het hooch-weerdich h. Sacrament / oft 
Wel de ghene Die in Den Catechiſmus oft Chꝛiſtelijcke 
leeringhe dat berdient hebben. 

De derde. Ten elfſten / alle daghen aber tafeleen ſehotel ſtellen / 
Be welche de ſchotel Godts ghenaemt worde / ende ban 
ieder gerechte wat af ſnÿden / dienen ende ſchencken aen 
EC hrifto onſen Dalich-maker in ſjne leden: Ghelijck ick 
Weet Dat ghefchiedt it cen Edel ende Boorluchtich 
bups-ghefin ; al-Waer oock faterdacchs al het melck 
dat Lan De koepen ghemoſcken wordt / ter ceren ban de 
alder- heplichfte maeder Godts Ma Ria, Bert armen 
ghegheben wordt. 

Dꝛu alten Een twaelfſten/ bemerckt Dep ſaken aengaende d'ael 
moet mi ga? moeſſen· Eer eerſten / datter verſchenden practichen 
De ſlaen inde (om deſe deught te werck ce ſtellen) gebonden worden / 
aelmarſſen. die gereedt ende licht om doen zyn / boog dieſe ſal willen 

beherten / over legghende be miſerien ende ellenden ban 
het menſchelick geſlachte: welcke miſerien oock twee⸗ 
derlen zyn / alseenf deels De ſiele / ende eenſdeels het lis 
chaem aengaende: met welche verſchenden practicken / 
Wp oock gheeftelijcke en lichameljcke Gulp ende aelz 
moeſſe kannen doen /te Weten / den hongerigen ſpüſen / 
etc. Ten tweedẽ / dat Godt meer aen fiet het herte ende 
den wille / dan het ghene datter ghegheben woedt : ghe⸗ 

lück 
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Wek ons klaerljck te kennen ghegheven is in de wedu⸗ Luc.u 
we / die twee miten gaf: ende in den Loan dier belooft 
most aen den ghenen Hie alleen eenen dronck koudt wa⸗ 
ters falupt-repchen inden naem ons Dalich-makers/ 
aen eenen Die 't ghebreck heeft. Ten derden / dat de ael⸗ 
moeffe heymelijck moet ghefchieden! foo beel als’t mo⸗ 
ghelijck is / ende Dat defe alder ꝓrofütelickſt is / die benz 
melick ende verborghen upt-ghedeplt wordt. Och hoe 
beel menſchen worden daer ghebonden/die haren naem 
al omme op der aerden Bekent maken/ die nerghens in 
den hemelen fallen bekent weſen; doa: dier dat (nm als 
an-Wijfe ende dwaſe koop-lieden vã te bozen haren loan 
antfanghen hebben! Want luttel wordender gevonden; 
Die eenige ſtichtinghen / fundatien / oft andere Godt⸗ 
beuchtighe wercken feuden in -flellen / 't en Waer fake 
Dat haren naem / macht /oft Godt vruchtichendt hier 
Boo, bekent worde Dit behoorde al ghedaen te worden 
tot eert goedt epnde/ende mer eene rechte mepninge / niet 
ghelijck dit be hupocrijten ende ghebennfde menſchen Marta.ó, 
Daer: Baer-en-bobe met gewilliger herten / veerdeljck / Eccl.3s, 
blüÿdelijck ende ootmoedelijck. Toont altidteen blij gez 
laet út alle dat ghy gheeft/ feght dert Wijfe-man: Want 
Die d'aelmoeſſe weet upt te deplen / gelijck dat behoort / 
die en laet Hem niet booeftaen Dat hp eenẽ anderen eertie 
ghe wel daetaen doet / maer beel meer Hat hem felber 
groot gheluck ende wel-daedt aen ghedaen wordt. 

schiet-ghebedehens. 

S Oolanghe als ghy *t gedaen hebt een van defen minften, Macth-25 
hebdij’t my ghedaen. 

Weeft den weefen bermhertich als een vader,ende voor eenen Eccleſ. 4. 
man haerder moeder; ende ghy fult zijn als eenen {one 
des alder-hoochften onderdanich, ende hy fal uwer berm- 
hertich zijn meer dan eene moeder. f 

„Salich is dien man die hem verftaet op den behoevighen, P{al.4c- 
ende den armen „in den quaden dach fal hemden Heere 
verloffen, 

Die den armen ontfermt, (al falich wefen. KOVA4. 
Der weldadicheyd:, ende der mede - deelineghe en wilt niet Heb.1z. 

vergheten: want door (ulcke offerhande ‚ wordt Godt 
_ vernoeghs, 

Bi. M 3 Daer 
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Nazianz, Daer en is niet foo Godlijck in den menfch, als dat men wel 
de pauperũ doet aen eenen anderen. 

amore. Weeft bermherrtich , ghelijck uwen Vader bermhertich is. 
Luc.6. Hy heeft eenen-ieghe!ijcken bevolen van fijnen naeſten. 

Eeclin7. Weeft malckanderen goedertieren , verghevende malckane 

Ephef.4. deren. 
Galarg. Draechtd'een des anders laft , ende alfoo ſult ghy.vol-bren« 

LOC ghen de wer Chriftt. $ 
r.loan.3. Mijn kinderkens en laet ons niet lief hebben met den woors 

de, noch merder tonghen, maer met den wercken ende 
waerheydt. lij 

Har IA CAPUREEE 

Van het Ghebedt, het derde vverck van Vol 
doeninghe, ende haer ghebruyck 

ende vruchten. 

€ berde maniere van goede werckẽ / waer mede 
wp Godt oock konnen vol doen / is het gebedts 

want Dit eenẽ alder-faetften vreuch-offeris/(cer aen- 
ghenaem aen Godt al-machtich/ende een facrificie 
van bol-deeninghe/ is t fake dat het komt upteen 
rouwich ende astmaedich herte . Ende in Dien dat 

ChryLig op (foe Hen H. Chꝛpſoſtomus feght) eenige groote 
Plalmé. ghifte aen Bodt millen offeren / Wp en hebbenntet 
De Gebeden grooter als het ghebedt / nach wy en hebben niet 
zjn de beſte moeyelycker Dan Get qhebedt. Want door het ghe⸗ 
— ——— bedt en werdt niet alleenlyck de ſiele vermoeyt / 
feven, maer ooch het lichaem: dit betuycht ong den hepli⸗ 
Eeclefivlt, Shen Gheeſt / al hp feght : dat het menichj-vuldich 

gebedt ig eene pimelyckheyt voor het lichaem; ende 
Dit dient feer Wel Haag fammige menfchen/die geen 
aclmoeffen en konnen gheven / oft niet ſterck ghe⸗ 
noechen zyn om te vaſten. Pelcht dan den Roninc⸗ 

Píalm.37, Weken Peopbheet Davidna / die bol droef hept ende 
vernederinge ſyns felfs/briefchte bant fuchte ſyns 

herten/ ende door een ghebedt met tranen ghemen⸗ 
ghelt / verſoende den Heere. Den B. Auguſtinus nx 
op fijn ſterven ligghende/ende gheboden hebbende _ 
Dat men De feven Pſalmen van penitentie aen ſyn 
bedde foude hechtẽ / heeft eene fententieupt-gefpos 
ken, die in der waerhept weerdich was van Augu⸗ 
ſtinus ghekomen te zyn / te Weten ; Dat Dee 5 — 

em⸗ 

\ 
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Betaemde/dat een Chriſtenmenſch fonder penitenz 
tie foude ſterven. Dus is het noodich / dat de ghene Bet ghebedt 

die hemrtot Bodt wilt bekeeren/ Den ghebede tae- Is noodich 
gedaen zp: Want het dic-wijls gebeurt dat het Lier ng * — 
Bande quade begeerlckheden / den over· vloet Van seren wars, 
guade ghedachten / den aen-flaot Lan onfe Dijanden 
ons dwinghen te raepen tot den Keere / ende onfe 

„Gerten ende handen op te heffen naer deu hemel. 
Daer worden verſcheyden manieren Van bidden Bevertnigte 

ghevonden. De eerfte is(ſoo ghy de volmaeckthept ban bet abe 
des gebedts wilt aen-fteir) de contemplatie / oft Get PIE 
aen-fchouwende Ghebedt. Detweede / de Medita⸗ 
tie. Dan d eerſte wort geſprokẽ in het Derdeboeck / 
al-waer ghehandelt wordt ban De oeffeningen der 
gener Die val-maeckt zijn: Dan de Meditatie Woet 
gheſproken in het tweede boech/aen-geften dat Die 
mantere van bidden/ epgen is Ben ghenen Die ecniz 
ghen voort·ganck ghedaen hebben: wp fullen daer- 
en boven Gier ſommighe andere manieren Ban bid⸗ 
den voorts brꝛengen. Ten eerſten / men han iemants z, Alſmen ie: 
anders woorden ghebruyckende / bidden / te weten / mandes au⸗ 
als wp eenighe Pſalmen leſen / oft andere ſſemme⸗ ders woordt 
tche ghebeden : ende Dit is oock een feer aen ghe⸗ Giens 
naem facríficte van onfe lippen aen Godt al mach⸗ * 
tich / ſoo naer de ſiele als naer het lichaem. 

Cen tweeden / als men gebruyckt Be woorden / de z, Senseo 
welcke komẽ unt het binnenſte van De affectie Des ber wek 
Herten / ende daer mede de Goddelycke Majeſtept — wor af; 
gen-fpreecht: welche maniere fpzupt upt den aver- men 
vloet ban affectie. Waut als onfe frele in Wendelije * 
gelyck bet gemaeckt is / alg-dan Berft de blydſchap 

onſer herteñ oock uptwaerts / door lof ſanghen Die 
— Warden tet Gadtsende als onſe ſiele met 
lydſchap vervult is / als dau verblyden haer oock 

ouſe lippen / am den Heere te loven / ende te gebene⸗ 
dyden. Want ſoo het herte geſint is / ſoo ghetupght 
den mondt / ende De liefde maeckt den menſch Wel⸗ 
ſprekende / ende over vloedich in woorden. 

De derde maniere is ghemenghelt / te weten/als 3 As mu Ip 
Be ſiele door iemants anders maagden, gelijck Doog Was, NE 
vleughelen op-gheheven wordt in de locht / ende nar fijne ooesite 
Ber-handt ſelfs voorts vlieght / ende haer ſelven al: 8 
Bus behelpt. Bit gebeurdt alg iemandtaendachtez 

M 4 ljck 
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lyck ende allenghſkens eenighe ſtemmelhcke ghe⸗ 
beden ghebzuyckt; ende d'affectie nu onſteken oge 
Bende / bp fn felben ſyn ghebedt Lol-maeckt ; ende 
tuſſchen bepden valt weder-am op het eerfte. / 

a Ônder- (Cen vierden/ alg wy bp het ſtemmelyck ghebedt 
— gheen anderen voeghen; maer het ſelve alleenlyck 
zel eid door vierige affectie ende verfuchtingen dick· wyls 
bezovepenr, onder breken / oft naer elck woordt mt beſonder / 
oft Wel naer Bat Wp veel Woorden aen dachteyck 

upt-gefpecken hebben alſoo dat elcke lichamelycke 
verſuüchtinghe / zy als eene op heffinghe tot Godt, 

5Eyebrupe Be vhfde maniere is / een kort begrijp bande gez 
Per ſchiet· heele volmgecktheydt / alg-men korte Schiet-gebes 
zwebeden · dekens gelekt ſchichten tot den hemel fepndt/ende 

hier daa? fp-fclven met Godt vereenicht. Want die 
Gode aen-hangbt / is eenen gheeft met hem. Biet 
dag: wort het herte ban onſen alder liefſten Salich- 

Cant4. maker ſoetelyck door wondt: Bhp hebt mijn herz 
"0 te/feght hp/ omne brupdt / ghewont / met een Lan 

uwen aaghen/ ende met een hap? ban uwen halſe. 
Want dar men alleenlhck fijne ooghen eens Liez 
richlyck op-beft tot den hemel / is een Krachtelijck 
ahebedt / ende be weecht gantſchelyck den Dader 

Waer unt ve Der bermhertichepydt. Want affectie moet weſen 
hiet ghebe⸗ Den oorſpronck Van Dufdanige gebedekens; welcke 
etend aftectien zyn leedt ·weſen der fonden / mede yden 
(NDP hebben miet onſen Salich-maker/ eene begheerte 

wan ben hemel / een verdriet van Dit ſtervelyck lez 
ven / weedom in teghen ſpoet / danckbaerheydt van 
de ontallycke weſdaden van Godt al machtich / 
verwonderinghe over Godts wercken / betrauwen 
op Godt / eenen hver van ſyneeere; maer beſonder⸗ 
ick eene brandende liefde tat Godt / waer door de 
fſiele met geduerichlycke / ende brandende begheer⸗ 
ten verlanght / ghelhck een hert tat de levende Waz 
teren/ te Douchen met biydſchap van de fonteyne 

Pet vier van ons Dalich-makerg. Ende jet Hier vã deſe begeert: 
goeve begeers ten woret alDer-meeft onfteken in de meditatie / ghe⸗ 
B bart Tick den Propheet David ſpreeckt / het welck over⸗ 
Hete ME gacks ven gheheelen dach Hoor met ſchiet ghebede⸗ 
cevekeng Kers alg met Vierighe pylen onder - gouden maet 
onder Goue Wworden / fleltende fp-felven voor oogen den perfoon 
den worden· Van onſen Salich maker, ghelyck men in De wrr 5 hadde A hd | atie/ 
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tatie / oft in de H.communie / oft in eenighe andere 
oeffeninghe / Waer in d° affectie alder-meeft ontſte⸗ 
ken is geweeft/gevoelt heeft. Want is't dat Wp in 
ſulcker voeghem alte onfe Werken derwaerts ſtie⸗ 
ren/oft onſen Salich maker op· dragen / ſoo ſal t gez 
ſchieden dat D’ affectie Die Wop verweckt hebben / 

—— verſterckt ſal worden / by· ſonder als 
p deſe in elck werck vernieuwẽ. Het is nochtans 

oock profytelyc / al is t dat wy deſe affectie niet en 
gevoeſen / ſekere veerſkens uyt De Pſalmen / aft an⸗ 
dere plaetſen der H. Schrifture aen De hantte heb⸗ 
ben ende te gebruyckẽ / op dat hier door ons verkee⸗ 
ren endehaũteren met wereldtſche menſchen / eñ alle 
onſe upt-wendige bekommeringen / gelyck met eene 
geeſte lcke ſauſſe ende geur over goten mach wor⸗ 
den / eñ dat niet alleen Be gedaenten van het ghene 
dat wp met onfe apt-wendighe finnen batten, ong 
te bezen fouden komen / maer oock Godt anfen 
Heere. Want daer en Wordt niet profytelycker oft Manere 
foeter gevonden / dan alg-men doa, deſe konfte ban ofte hofte ore 
Uikemifterde/om ſoo te fegahen/upt wereltiche et Be Seo 
Berganckelijcke dingen/ louter goudt van de God: an oe Gore 
Delijche lief De weet te trecken / eñ Godt alleen in alz petijcre uefa 

les te ſoecken endete binden;ja dat men dDaog ſulcke be vet te 
ſaken / daer gemeynluck De menſchen alg met baets trecken. 
ſtricken doe? gevangen eñ vaſt gehauden worden / 
oock weet naer Godt te vlieghen / in hem te ruſten / 
eñ int midden Des brants van alderley bekoringẽ / 
ben mondtte openen / ende ſcheppen den op-rechten 
ende waerachtigen gheeſt Vaude kinderen Godts. 
Cen feften/alf-men aendachteltje over leght elck 6. Een aen 

woordt in t befander van het ghebedt ang Heeren, Habrinn 
oftvâeenich ander ende op de ele blijft/faa langh ban ee 
als wp Daer fmaeck in Binden / ende Daer naer tot poort, 
andere gaë;tuffchen beydẽ hier bp Laer gende eenige 
tfamen-fpzekingé/die ong De liefde tat Godt / ende, 
andere verſcheyden affectien/ ſullen Boen ſpreken. 
Een fevenften / over legghen oft de thien ghebo⸗ 7-Het bemere 

Den in't befonder / oft de ghebaden der Herche, oft — — 
Wel de reghelen van ſyne ordre / in welcker voeghen — veghel 
dat hp die onder · houdt / oft behoort t'onder-hHoudes ien, 
ende Waer in dat hy deſe over-treden mach hebben / 
ende naer dat hp hier af lect- Wefen verweckt fal 

ar 5 hebben? 
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hebben / leſen eenen Dader onge eit Weeſt ghegroet / 
oft wel eenighen Pſalm / by exempel den so. Miferere, 
oft dẽ Lof ſanck / Te Deum laudamus. Het ſelve mach 
sack gheſchieden onder · ſoeckende de ſeven hoofdí- 
ſonden / de krachten der ſiele / ende de Bf ſinnen. 

Sꝛeijderießs Men moet bemercken 1. datter in tſteinmelyc gez 
aendachtich⸗ hedt/ Deipderlep aendachticheyt ghevonden wordt. 
— or Deerfteendedienaotgakelnehis op de woorden op 
ftenumelijck Dat de felve behoorlyckeẽ / beſchepdelyck / verſtande⸗ 
ghebeor, Ihck / eũ geheelhck upt-gefproken worden. De twee⸗ 

De waer doo men op den fin let / als men is biddẽde 
aCorz4. met der herten / ende met Hen berftande/ende doen / 

ghelyck alfimen De ſpyſe knouwt / ende ſmaeckt. De 
berde is / tot Godt / die wy aen bidden / ende tot de 
ſake / die wy door het ghebedt van hem verſoecken. 
Hier em moet men int beginſel vant ghebedt / fp- 
ſelven eenich eynde voor oogen ſtellen / ende ſoo veel 
alst mogelck is / moet· meñ in fp-felven verweckẽ 
eene ghedachteniſſe van Be teghen-woordichepdt 
Godts, ende van het hemelfch hepz. 

Hoedanighe ¶ Bemerckt 2. dat men in De langhe manieren Lan” 
berepdinghe Bidden/in’tbeginfel ſyn herte moet vereenigẽ ende 
datter noot⸗ ft 2 — vergaderen; gelyck men doet / eer mien fp-felven/be 
tot cen tauck geeft tot het mediteren. Ten tweeden / dat men hem 
ghevenr, ſtellen moet in de tegen woordicheydt Godts. Cen 

Derden / dat men moet oadt-moedeljck ban Godt 
begeeren de gratie om wel te moghen bidden. 

Bet ghebedt Bemerct 3.Hat alg-men op de voorſeype maniere 
wordt gefjol: Onder-faeckendede gheboden over-loopt/ende naer 
pardoogee: eſck ghebodt / leet-mefen der fauten verwertheeft / 

vnene Dat het feer profytelycu ie / naer het berouw oock 
À genich werck Van Vol-doeninghe bp te voeghen/ 

‘tsp knielende / oft met eene andere pynelycke ghe⸗ 
fkelteniffe (die nochtans betamelyck zy) ſyne qhez 
bedente fipreken. Het is wel Waer dat het ghebedt 
in ſy ſelven bol-doet;maer fal nochtans al-dan Lan 
meerder Vol-deeninge weſen / als het ſoodanich is / 
Waer doo? wp eenighe af-laten ſouden magen ver⸗ 
Dienen / ghelyck ghy fult bevinden in verſchepden 
artyckelen bande af-laten/die gegunt zijn ter eeren 
vanden 12. Carolus Boyromeug/die alg een klaer- 
blinckende licht t° onfen tyden op-gheftaen ig in de 
Beplighe Rercke, Want die hier in den raedt van 

ſynen 
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ſynen Biecht - vader volght / oft een werck vol⸗ 
beengbt het ghene dat ſynen veghel aen-gaet / oft 
eenighe verſtervinghe doet / oft tet ſulcx / Die ver⸗ 
kryght vergheveniſſe van het derden-deel ſynder 
ſondẽ. Die fyne conſcientie onder · ſoeckt / oft eenich 
cruys oft beeldt devotelyck groet / ſy ſelben Gode 
beveelt / oft aen ſynen WD. Enghel / oft aen ſynen 
H. Patroon / oft gebruyckt in’tbeghinfelvan eenich 
werck / dry mael het teeckẽ Des BD. Crups / oft fepdt 
Dzij-mael: Bodt Komt tot mynder hulpe / verkrijght 
thien jaren af-laet. Deſghelycken verkryght dert 
ghenen die berouw ende ſeet weſen heeft van fijne 
fonden/ ende een voor nemẽ Heeft Ban hem te biech⸗ 
ten : maer Die Den bijftichften Pſalm Mifererc leeſt / 
pft Het Gheloof/ofr den lof.ſanck Te Deum laudamus, 
ter eeren ban het dierbaer bloedt dat Chriſtus Je⸗ 
fus voo ans gheftozt heeft / ende drymael D'aerde 
kuſt / verdient De felve af-laten/ Die hy faude Verz 
krijghen / gaende op de H.trappen / die men noemt 
Scala fanta. 
Dit hebbe ick in’t koste al-hier Willen gevaken/ 

op dat ick alleen te kennen foude gheven/ hae over⸗ 
vloedighe chatten dat een-tegelijck kan bp een ver⸗ 
gaderen/bet zp dat hp ghefant oft ſieck is / isſt fake 
dat hp wÿſelijcken fijnen gheeftelijcken koop-hanz 
delis aen· legghende. 

AEN- 
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AEN-MERCHTNGEE 
OP.HET III BEELDEN 

WBerendtuwe ſiele voor Hee Ghebedt. 
A En-gefien dat her [a JGebedreen tfa< 

méê-fprekinge met Godt is ſoo begeeft 
u daertoe met alle neer{ticheyt,ende den 
dat{B}Godtu tegéwoordich is;nochen/{e | 
laet het nietachter om eenige [p ]wereldt- 

sfche bekommeringe. Maer voor all Jonder 
foet uwe cófcientie, verfoeyt de[r Jfonde, 
wiens pauwen-hooft beteeckent hooveer- 
dicheydt; den waterfuchrighen buyck gie- 
richeyt d'onbefchaemdeftinckende bocks 
voerten,begheerlijckheydt des vleefchs;den 
fcorpioës fteert,’tfenijn der fondesende het 
doodts-hoofdt,den loon der fonde. Voeght 
by het Gebedt[e ]vaften ef [#1 Jaclmoetlen; 
volghr uwen[1]heyligen Enghel;bereydtu 
herte doer[k [til {wijghen,{ L jeenicheydt;, 
endeiefen vä goede boecken Verweétfm] 

hope,endeftiereuln |Gebede(t welckis als 
tſweerdt van Godts woordt, oncftekende 
ons herte) tot Godts eere, om uwe [0] ſon- 
den tover-winnen,ende om te verkrijgen. 
de [P]deughidt, die ftaet neffens Gode met 
vleughelen: Wantſe de fiele van aerdtſche 
fakenop-heft : ghewapent, wantſe onver- 
winnelijckis;eû doorhet cruys komtfe tot 
de kroone, Defe wilt ootmoedelijc verſoec- 
ken, ende bidden voor den throon Godts, 
ghelijck eenen{Q Jmifdadigen,oft eenen ar- 
men bedelaer,oft wel als een bruydt. Defe 
bereydinghe heeft {RJ Moyſes ons geleert’. 
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Van de bereydinghe tot het Ghebedt „befon- 
derlijck tot de meditatie 

HE ig eene Bermaninghe van den IDijfen-man: Eccl.rs. 
Maeckt uwe fiele gereedt voor Ger ghebedt / op De beepdin 

dat ghy niet en zyt / als eenen mensch, Die Godt she Loo: het 
tenteert; Defen tenteert Godt, Die hemlaet voor rme 
ftaen dat Gp ſonder eenighe berepoinghe/ int ghe; "PPAMEDG 
bedt fyne ſinnen fal konnen vergadert ende aenz 
dachtich houden. _ ne 

ë efeberepdingeis tweederlep, Deerfte/die ban Deſe is twee 
langher handt gheſchiedt / ende d'andere die recht Perlev. 
te bazen gedaen wordt. Cort deerfte mach gebrocht 
worden / ten eerſten / Dat men alle onnoodige ſorch⸗ 
vuldicheyt wech worpe; want de ſorchvuldicheden Die bs herre 
zjn als doornen / ſeght den heylige Bernardus / die Sbeſchiedt / is 
De fielein Be meditatie ſteken ende moepelyck val⸗ veelderler. 
len / ende makẽ ong onbequaem om de Goddelycke 
in-fp2akent’ ontfanghen. Ende het is ontwyfelyck 
gene groote on-eere/dat men met deſe ſoo feer bekõ⸗ 
mert is / dat als Godt al· machtichh voor de deure 
Klopt/ ende gheweerdicht hem met ons te ſpreken / 
den felven moet ſtaen verbenden / am onſe fotte bez 
kommeringhen/ die ban gheender Weerden en zyn. 
Hierom hebben de kinderen Van Ffraeleen gebodt Exod.s. 

ontfanghen ban haer te vertrecken inde woeſthne / 
eer fp Gode op den berch offerhande fauden magen 
op-dzaghen ; op datſe ontlaft zynde ban alle tijdez 
Ieke bekommeringben / haer te beter tat Godde⸗ 

_ Icke ſaken fouden begeven. Want ghelyck Caf: Callian. 
ſianus ghetupght / die op-klimmen van verworpen col-1o.c-se 

ende aerdtſche wercken ende ghedachten / ende haer 
vertreckẽ in her hoochſte van den berch des eenich⸗ — 
heydts / die aen ·ſchouwen alleen de Godtheydt met 
reyne ende ſuyvere ooghen. 
Bemerckt dan ende ober leght uwe bekommerin⸗ Dertt eenen 
ghen / ende bedeylt De ſelve met andere / (oo Beel alg anderẽ mede 
ghp kont eñ mooght: ghelyck wy leſen dat Mopſes Att ee 
gedaen heeft doa, den raet van ſynẽ ſchoon vader. DE HE 
Pharao heeft hier voor tuts het upt· verkorẽ volek Exod.s, 
Van Godt al-machtich ſoeckẽ befich te banden met 
het handt · werck ban pat-aerde/ back · ſteenen / ie 
3 a 
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kaftebergaderen / Get ſewe ſoeckt den Dupvelvart 
der hellen nu oock te doen ; maer fijn bedroch ontz 
deckt hebbende / moeten Wp gaen/ daer Godt ve 
fiele/ ende oock De fiele Bodt te novende / met defe 

Cant7. Wooden : Komt mijne alder liefſte lact-onsupt- 
gaen inet belt / laet ons vroech op -ffaen tat den 
Wijngaerdt. 
Ceutweeden/ het is feer profteljek aen den gez 

nen Die hemtot het qhebedt Wilbegeven/in’t koste 
Onder · ſaect ſyne conſcientie te ander-faecken/eade in fp-felven 
uwe con fe verwecken leet · weſen Ban fijne ſonden / eñde ootz 
ſcientie. moedelyck Godt bidden dat wy Gem ſouden mo⸗ 
Eccliz. Shen komen te ſpreken: Want den lof enig niet 

fchoon in den mondt des ſondaers; Ende feer et 
pal.es. den Pſalmiſt ſeght: Hebbe ick baoshepdt gheften 

in myn herte / fooenfal mp den Heere niet verhoo⸗ 

gIoanz. Yen. Maer is’tfake Dat ons herte ons niet en 
wroeght / foo Hebben wy betrouwen aen Godt. 
Bant met Wat betrouwen fal Ben fondaer fjne 
handen / noch bebloedt zijnde doop De menichte ſyn⸗ 
Ber fanden / derren op-heffen tot Godt den hemel: 
fchen Dader 4 ende Godts vyandt zynde / fal hem 
verſtouten / om hulpe / byſtandt / ende koſtelycke gaz 
ven van hem te begheeren? 

yebas. Cen derden / naer het ghene dat den Enghel Caz 
bias geleert heeft; Goedt is het ghebedt / verſaemt 
met vaſten ende aelmoeſſen; ſal het pꝛofytelyck we⸗ 
fen / de ſewe oft lichanelycke / oft gheeſtelycke te 
doen; bp exempel / bidden dat fijn ghebedt / ſynen 
even· naeſten te ſtade ſoude mogen komen / ende het 
ſelve aen De goedthept Godts Voor haer lieden op⸗ 
dragen / oft naer denraecdtdie den H.C hepfoftonngd 

Soeden vact gheeft / dat de Chriſtenen cen kofferken t' huys ghe⸗ 
die var beru reedt ſouden hebben / al · waer fp voor het ghebedt / 
gen A eene aeimoeſſe in mogten worpen. Fet fake dat 
—— &yzie ghy oock eenighe verſtervinghe / de welcke onder 
ftenen aen Den naem ban het vaſten begrepen wordt / te werck 
gaende de wilt ſtellen / fuit ghy alſoo u ghebedt veel aen-ghez 

en· namer maken. 
Con vierden / men moet ſyne tonghe bedwingen 
van delen klap „ende een vertrouwen verwecken 

Aſaiæ zo. tot Godt / want inftil- frogben / ende in de hope 
fal uwe ſtexckheydt zijn. De hope onde het — 

Ct 
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en ig noodtſakelyck / dat Wp fander haer niet- 
met-allen en konnen verkrygen / ende De felve heb⸗ 
bêde/alle Dingen konnen verwerven. Moocht ghy 
ghelooven / ſeght ong de ADaerhepdt ſelve / alie Din: 
ghen zjn moghelyck Ben ghelooLenden. G'andere Marc.9. 
Berepbinghe / ende Die Wat naerder komt / is / Dat De nacfte 
men met eene goede ende op rechte mepninge hem berepdinghe. 
tot het ghebedt begheeft / het welck nieten geſchiet 
als men Gem Daer toe begeeft am gheeſtelycke ver⸗ 
trooftingen te ghenieten / ende fyn verftandt te verz 
vullen met beelderlep devote ende geleerde bemert⸗ 
kinghen; maer om Godt alle eere ve bewyſen / ende 
te komen tot de deughdt / ende een heylich leven. 
Dus moetẽ wp dit wel gade flaen/hee Dat wy onfe 
fauten door het ghebedt fouden moghen af legghen 
ende verwinnen / byſonder die ons in den wech der 
deuchden alder ⸗·moeyelyckſte vallen. Want wp 
moeten ong laten voor· ſtaen / dat Wp worſtelaers 
met den Patriarch Jacob zjn / in het ghebedt/ op Genef:ze. 
dat ons den Deere ghebenedye / ende de zenuwe 
ban de dye onfer quader begheerlyckheydt foude 
moghen verdort Worden. Ende boven al/ ſoo motz aer toe 
ten wy ong ghebedt alder- meeft (tieven tat De wp ons ghe⸗ 
deughdt / Die ons alder noodtſakelyckſte is / ende bedt alder- J 
teghen De faute / gelhek ick gheſeydt heb / de welcke risk j 
ons in den wech Gants alder · meeſt belet. Want 
deſe al& de principaelfte over · wonnen zynde / ſullen 
d'andere van ſelfs te niet gaen / ende lichtelyck ver⸗ 
wonnen worden. Wyen moeten hier omd' oeffe⸗ 
ninghe van andere deughden / alg Dit foo ghelegen 
is/ miet achter · laten. Maer ghy ſult mp vrꝛaghen:? 
Hoe ſal ick upt alte materie eenighe hulpe trecken / 
om de deughdt die ick voor ghenomen heb / om my 
inte oeffenen/ te verkrygen/ ende de faute Die haer 
teghen i8/upt te roepend Ick antwoorde hier op/ 
dat alſoo haeſt / als in ons cenighe devoteaffectie -—  « 
ſterckelyck verweckt is / foo kan men upt alle maz 
terie lichtelyck trecken / het gene dat hier toe dient / 
ghelyck P. Puente / inde aen-tepdinghe tot de mes 

„ Bitatie $.4.feer wel bewyſt. 
Dier toe mach oock dienen / dat men den perſoon / 

ft affectie aen-neemt/’t zp van eenen misdadigen/ 
van eenen bedelaer / oft ten laetſten van eene beupt/ 

naer 
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naer affectie Die Wp in one begeeren te verweckẽ 
oft te vermeerderen. Ende Dit bewuftden S. Aa: 
natius in het boecksken van ſyne oeffentngen/Sief 
toe grootelheks te Dienen. 

Detlefmieë Maer op dat het herre / het welck daag verſchey⸗ 
Diek ſeer nut Dern bekommeringhen verſtroyt is gheweeſt / tot fps 

ſelven kame/fal ſeer prefisteljtik weſen tover leſen 
de materie van de meditatie / oft wel van eenighen 
geeſtelycken boeck. Want het leſen is gheluck eeen 
trap/ om tot de meditatie / oft het ghebedt op te 
klinmen. X 

Daer · en · b⸗ Cen laetfter foo wordt Ben gienen / Die hem tot 
ben d eenich· bidden Wil begeven d eenichept feer aen-gepzefen 
hepdt. ban onſen Salich maker foo doo? fijne woorden / 

als door fijn exempel: Want aldus preeckt hp by 
Matth.s. dẽ Y. Mattheus in't 6 Maer als ghy bidt / ſoo gact 

binnen uwe flacp-kamer/ende met gefloten beuren 
feo bidt uwen Dader. Ten laetften ſy ſelvenſtellen 
in de teghen⸗woordicheydt van Godt /ende geheel 
fou bemelfch hep2/ aldaer gheleyt zynde Laa ſynen 

etsen alie goeden Engel; Ende mach wel ghehouden worden 
freiten im vooreen Bande peincipaelfte belijdingen/ Daer men 
Godts tee Den alder-meeften trooft ende vrucht fal kannen upt 
ghenwoo? genietẽ. Waer af den D.Bernardusaldus fpzeecte 
— Wat moet hp anders deucken / die hem begheeft tot 
de tod. Het ghebedt / dan het gere Dat Ben Propheet ſeght: 
Aj,  Sehfaldaoz-gaen tot de plactfe Des wonder!neken 

orandi. fabernakels / tot den hupfe Godts? wat wy brhoe⸗ 
ren voszwaer ten thoen ban het gebedt ute treden 
in het paleps Ban den hemelſchen Koninck / dat paz 
leys (ſegghe ich) al-Waer den Roninck Der Konin⸗ 
ghen fit in eenen Ronincklycken ſtoel bul flerren/ 
omringelt met eene ont alicke/ente onspreheluche 
menichte van th. Enghelen. Soo dat der ghegen / 
Diedit ghefien heeft gheen meerder getal en heeft 

Pan). Konnen vinden dupſentich Dupfende, ſeght ho dienz 
Den hem / ende thien⸗werf duyſent mael honvertich 
dupſenden / ſtonden neffens hem:Met wat eene eer⸗ 
biedinge / vreeſe ende oodtmoedicheyt / behoort dan 
al-daer te komen een verworpen dierken kruppede 
upt Bet moraſch van ne vuplicheden. Moeten Wa 
niet al bevende / ſorgh vuldichlyck / ende met eene 
alder · grootſte aen-Dachtichept Komen in de tegen: 

wooꝛ⸗ 



J Van het Ghebedt. 155 

woordichept van de Goddelycke Majeſtept / van de 
heplige Engelen/in de bergaderuige ban de recht⸗ 
beerdige/Wp die anders niet en zijn dan Berwagpen 
ende ellendighecreaturent Hier an ſeght Ben felben 
H. Bernardũs / al ië 'tDat Gedt alomme is / in Ben 
hemel moet Gp nochtans gen beden worden / ende 
daer moeten we hem ons voor oogen ſtellen te we⸗ 
fen ten tyden van het ghebedt / ett. 

MEDITATIE | 

Hoe dar wy het Ghebedt wel, ende eerzbiede= 
lijck{ullen beghinnen. 

Het bereydende Ghebedt als voren, in het 1.Cap. 
HS I, woor-bereydtfel is ‚De vooꝛ·ſtellinghe ban DE Alcantara 

plaetfe/Waer dao? d' imaginatie in De materie de med. 
Die Wp baar handen hebben / ſoude mage bp een Ber: c.3. 
gadert Bljbeusde welche Daer in gheſeghen is / dat 
Wp in de mpfterien/Die Wp nemen toverpeyſen / ons 
laten vooꝛ ſtaen dat He ſake voor ons / oft in ons 
herte gheſchiedt ende Dit metde fclve om ſtandich⸗ 
hepdt/ ſoo Die eertijdts waerachtich gheſchiedt iss 
ep datde ſiele meer in Dan bunten haer ſelve zy. 
Men moet hem oock dickwyls) het welck hier ſcer 
Wel te paſſe komntt / ſtellen met ſynẽn Weplighen En: 
gelindetegen-Woozdichept van Godt almachtich. 
FHeta. voor-bereydfel. Dan Godt oodtmoedelyck gra⸗ 
tie verſoecken om wel te moghen bidden / datie, te 
moghen vol beenghen éen werck vanalder-grootz 
fte ende alder profytelyckſte Weerde. Ende dit is 
Ban noode boog eſcke meditatie. 

Heer. point. Overleght befe woorden ban den Wijz Beel:sd 
(en man:Doogt gebedt foo bereyt uwe ftelesendeen COLLE 

ilt niet zyn als eenen menſch / die Godt temteert. zon hoor bef 
Aant Gptemteert Bodt / ende verweckt Hem tot gpeben: bace 

afchap/die gekomen zynde om hem te berfaenen; toe berepoen) 
even wel fander berepdingehemtot het gebedt bez witte wm dar 

eeft/ oft De ſelve on achtſaemlyck vot brenght . Det Bone 
er om neemt voor u/eer ghy tat het ghebedt gaet Siver 

Wat dat ghp doen wilt/oft bidden/oft Godt temte⸗ 
ten, Dant it fake/ dat ghy Hit werck anachtfaëz 
Wekt val-bzenght/ wat Hoet gip anderg;dan ig 
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tat gramſchap verwecken / tat uien ghy waert gez 
kamen am te verſoenen? —— 
Bemertt ten tweeden / hoe neerſtelyck / ſaꝛghvul⸗ 

delyck / ende hoe geel tijdts dat an faudt beſteden / 
ont u proces gen te gheven den Rechter / op dat ghy 
ſoudt / oft ben eenich mis daet ontſlaghen worden / 

-_— ft wel eenen voet aerde bekomen; en dunckt u niet 
dat ghp inhet ghebedt uſelven ghereedt behoort te 
waken omt de teghen-woordicheydt van Hen op⸗ 
perften KRechter / ende ſynen raedt/ van Dd’ eenwighe 
ſtraffe / oft vooꝛr den eeuwighen loon te gaen proce⸗ 
deren / ende om al het ghene dat u noodtſakeſyck is 
te verkrijgen Ende moghelyck ſult ghy bevinden 
dat ghy die in het ſpelen Wacker ende vIGtich zyt / 
Bier in flap ende flaperachtich fult weren. 4 
Bemercttenderden/Waer upt dat deſe aneere Bie 

wp het gebedt aendeen/ haren garfpronck neemt, eit 
hp fit teneerften bevinden dat het komt daag Dien 

Bet is (thar 
Belijck in het 
ghebedt te 
dencken 0 
ſync bekom⸗ 
meringhen. 

Marci rte 

Bat wyandere dingen meer gchten / ende over⸗ ſulck 
Daer na verlanghen / alg oft fp ons profytelycker ⸗ 
noodtſakelhcker ende behagelucker waren / dan het 
gebedt; daer nochtans niet gevonden en wort / dat 
prꝛofytelycker / noot ·ſakelycker endegenoegehcker 
ig. De nootſakelhekheyt worebt Hier daor beweſen / 
aver-midte Dat Wp ſonder Godt niet en vermogen; 
het welck ghy neerſtelyck gade moet ſſaen. Eñ doog 
Bet ghebedt verkꝛyghen Wop lichtelycken de dingen 
Die ons noodtſakelyck zyn / tot het gene dat ons te 
Doen ſtaet. Wat wat iſſer ſekerder eñnde lichter / dan 
Bet gene Dat ons de Waerbhent ſelfs met deſe woor⸗ 
Ben te kennen gheeft. Alle dingen Die ghy biddende 
Begeert/gelaovet dat ghy dte ontfanaben ſult / ende 
Die ſullen gebeuren; Eude ghelyckerwys het noo⸗ 
deloos is / ſoo den Konincklycken Propheet David 
ſeght / dat de ghene Die leſen wil / voor den dachende 
lichte opſtae alſoo die't licht belet / belet met eenen 
Berk het leſen / ende alle duſ danighe oeffeninghen / 
Waer toe ons het ſicht noodt ſakelyck is: ſoo dat De 
ghene die onder het ghebedt iet anders ter handen 

krechkt dan dat het gebedt aengaet/die beneemt fp- 
felven oock z.Bet licht / Krachten ende ſterckten / dat 
is / de gratie de melcke nochtans voer al nootſake⸗ 
te is / omiet upt te rechten. Ende hoe hp met — 

enden nn 
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Bere ſorghvuldicheyt ende anghftdenct Han De toe⸗ 
Komende dingen/ hoe hp oock meer belet den goeden, 
voortganck Lan fyne ſake / door Defe verkeerde / ende 
dwaſẽ neerftichept. Ende hoe groote profyten datz ⸗ 
terupt het ghebedt ſprupten / kan men hier uyt lich⸗ 
tele bemercken; dat hier Door Den den menſch met 
Godt al-machtich die den eerfté oorſpronck ig van 
alle ſaken / als dan geheelyck berſaemt / ende ín ſult⸗ 
ker voeghen Godes bequaem inſtrument ghemaect 
wordt / ende Dacr-en-boven/ (her ghene dat de ghe⸗ 
noechte aen-gaet)vereenight Wordt met De fontepz 
ne ban alle goederen / Waer upt hp waer achtighe 
Wel-luften ende qhenoechten ſoude konnen ſchep⸗ 
pen/ als het hem belteft. Ì —5 

Het 2.point. Bemerct / dat men eenige irreverentie Hoe datinen 
dft oneer kan doen / ſoo in het gebedt / als in het gen irreverenie 
komen / als oock in het af-fchepden — het ſelve. ME ghebedt 
Dit gheſchiedt in't aen kamen / Teu eerften/in’t c 
ùpt-ftelten/alg men ſonder wettelhcke oorſake ende* eni ì 
redene andere bekommeringeu vaoeftelt:het welch WE Perenne 
ſoo beel is/ als oft meneent Koninck die ous foect enne andere 
e ſpreken / jadat meer ig / veer onfe deure tot dien bekommernt 

epnde ſtaet kloppende (oude berfimaden / ende hem ghen boor 
niet weerdighen ghehoor te gheven / maer alleen ſſellende. 
Ick (naer dat men eert gheſpuys van menrsthen/ 
Tanck ende breedt ghehoort heeft den Koninck bau 
met Kate oorden (oude acn-fprekent oft ghelyck 
als daer eene ſake ban grooter gewichte voor haus 
den waer daermen fpzeken ſoude van alle onfe in⸗ 
komften oft middelen / ja van het leven felbete bez 
edi oft te verlieſen even Wel befich waer met 
lieghen te vanghen / oft met fandekens te teïlens 

_@verleahr hee fchandige ſake dat dit ſoude weſen. 
Cen tweeden / het is dock eene on Weerdichepdt/ 2. Beronacht 

de berepdinghe ſoo lichtelyck te veronachtſamen / ſamende de 
Als oft Daer eene ſake ban geender weerde op han⸗ ed 
Den waer / daerfe nochtans van groote ghewichte deer toe. 
is. Dug over· denckt wat bereydinghe dat ghy ghe⸗ 
woon zyt voor het ghebedt te ghebruycken / ende 
hoedanighe bereedtſelen datſe plachtente merck te 
ſtellen / die eenen ſtervelycken Honinck moeten aenz 

xeken; hoe Dat hem eenen Pacdicant ghereedt 
maeckt/ oft iemant viene in De ve—— 
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van eenighe treffelijcke perfaanen ſyne fententie 
ende meyninghe te voor ſchyn maet brengen. 
De berepdinghe/ Die alder-noodtfakelijchtte ik 

tot Bet gebedt / is deſe: Teneerften ſyn herte on be⸗ 
kommert van alle verſtroytheden tot het ghebedt 
brenghen / ende hier om maet men alle guade ghene⸗ 
ghelycheden fa2ghvuldeljek berfterven/onnoodige 
bekhammeringbhen aen Deere ſyde ſtellen / eñ met een 
heplich betrouwen Gode alle dingen teenemael fag 
tafigh bevelen. Want men kan Dit in gheender ma⸗ 
mieren beter vervoorderen / als Godt neerſtelyck 
biddende fonder deu welcken wp niet met allen en 
vermogen / ende Die alle Dingen Werekt in alle 
menſchen. Ten tweeden een berou verwecken ban 
ſhne ſonden / nadat meu fyne conſciencie fal ondere 
facht hebben, De wyl Wp wel weten dat Godt de 
fondaerg niet en verhoorꝛt: wat wat vyant Godt 
Die na Veel ſpht ende lect Godt aen ghedaen / noch 
uiet verſoent zijnde/ foude derren groote ſaken ban 
Godt enfrBen/’t en zp Dat hy Wil toonen Feenemaek 
on beſchaemt / ende ou-beleeft te zijn 2 Cen derden/ 
men moet fp-felven tat het ghebedt ghereet maken/ 
met vaften/aehmoeffen/ftil-fwijgen ende betrouwe, 
Pant den Prapbeet ſeght: Fn ſtil ſ wygen / ende in 
De hope ſal ue ſterckheydt zyn:ende Tobias ſeght 
tat den Enghel; Het ghebedt is goedt / met vaſten / 
ende aelmoeſſen. Cit Ehriſtus anfenSalich-maker/ 
ſeght: Alte dingen / die ghy biddende begheert / ghe⸗ 
laobet / dat ghy die ontfanghen ſult / ende Die ſulſenu 
gebeuren. Ende den H. Jacobus ſyuen meeſter vol⸗ 
Zende / feat; Fet ſake dat iemat van ulieden wijſ⸗ 
neydt behoeft / die begeere die van Godt irt geloof 
niet twyfelende;want de gene Dre twyfelt / en moet 
hem niet Laten dunckẽ / dat hp iet onfangen fal van 
den Veere. Cen vierdẽ / moet men in (kilte fijn heete 
af trecken door het lefen van Godtvruchtige ſaken/ 
erde men moet over-Ieggen/Wat foute Dat Wp meeft 
meeten over · winnen / ende tot wat deught dat Wp 
in het gebedt behooren te tracht; Ten laetſten / alã 
oft gh met uwen Engel fout moeten voort komen 
boor Godt al-machtich ende gheheel ſyn — 
heyr / ſoo neemt aen Den perſoon / oft van eenen miſ⸗ 
dadigen / aft van eenen armen menſch / oft wan * 

zupdte 
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Bzupbt. Ende Wp bevinden dat dit veel menſchen 
geer prof Btich ende falich is gheweeſt. 

Her 3.poine. Benfiet teneerften de choozender Hey⸗ Ve Vertigas 
ligen / eñde Ber Engelen voorhet aenſchyn Godig ader’ Cue 
fchudden ende beven / ende hoe datter tot ſynẽ Dien tt — *— 

ſentich dunſent ghereedt ftaen;ende mghelyek jn ave ot 
ghweplaesteen acm woꝛmken Bander aerden / ende ſoaer derft 
eenen Domp die maer eenen ooghen· blick en duert / mf: tegen · 
td Bode ſon aenſchyn noch lichtveerdieh derven Waozchert 
jarchen, ende alg ghp met Sodt moet ſpreken / ſult — wad 
met alle Be werelt klappensfaa doende/als ghy gaet 
em ufelven te verſchoonen / ſoo vererghert ghy uwe 
ſaken. Cen tweedẽ / aenmerckt de matht ban Godt 
almacBtich die met dry Lingeren de geheele Wereldt 
bewaert/ ende Draghet Al Boog ’t Woozdt ſynder 
Kracht/ende fiet hol onweerdighe/ende onbetames 
Iche fake dat het is / dat den mensch dickwijls niet 
minder eerbiedinge met Godt handelt/dan hp met 
Ben flechtften et verworꝛpenſtẽ mensche faude Deen. 
Soo dat feer Wel / eenen Hepdenſchen Philoſooph gencez. 
Dus vermaent Heeft : Spreeckt in futlker voeghen 
met Godt / alg oft het de ntenfchen hoorden; ende 

| ig alfso met De menſchen / als aft u Godt aen⸗ 
ooge. 

Ghebedt om een eerbiedinghe in't ghebede 
te verwerven. 

4 NW Machtighen Godt, ich voete ende kenne, dat ghy hier bre 
ende al-orame tegen-vvoordich zijt,ende dat uvve macht ant he 

eerndelijck is,voor vvien alle achten beven, ende de kinderen f:gabumgui- 
Godts verblijden: met pvat eene oodtmoedicheydt behoore —— *—* 

cxe omen in uvye Goddelche teghen-vvordicheydt die anders Rarounxen. 
niet en ben dan aſſchen ende flof der aerden? met vvat eene 

_danchbaerheyt vooru;die my van niet gemaect ende gefchapen, 
ende daer-en-bovendoor het dierbaer bloedt van uv ven eenigen 
_ont verlof hebt, ende my ontallijckg andere voel-daden, alle 
wmijn leven lanck ghedaen hebt? Ende ichheb niet te min ghc- 
_fondight beven het getal van de fandekens der zee, ende en bert 
miet wpterdich te komen in uvve Goddelsjche tegheneyvoordich- 

| N 3 beyde. 
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beyde. Maer Waer ſalickmy heeren,als ick my van u heere? Ich, 
ſal my verftoutentekomen tot u‚die zijt eene Vader der berm⸗ 

berticheydt „ende eenen Godt van alle vertrooftinghe, ende ſal 
Luc.xs. _ fegghen;vader ick en ben nu niet Weerdich, ghenoemt te wor- 

den uwen Sone, maer maeckt my een van uwe huerlingen. Ick, 
Been. feem. Wete wel, dat met recht inde Vierfcharevan u Konincklijck, 
de rarali, pgleys door aorfake van mijne on-tallijcke fonden,het vonnis van 

d een wige doodt over my geftreken ts, maer ick kome,o mijnen 
Gadt,om u Goddelijck aenfchijn te verfoenen. Verleent may doch 

Miſtrouvoẽ 5 ; * 
Ban tja ops door het bloedt van wwven Sone, dat miin ghebedt my niet ghe 
gen fewmen, rekent en Worde tot fonde , ende en verworpt my tot gheender 

tijden van u tenfchijn. Ick.bekenne, dat ich niet-met-allen en 
vermach,o Heere fonder u, Ich ſtelle alle mijn betrouwen inu, 
ende ich beveletu al ‚op dat mijn ghebedt ende alle dat my 
aen-gaet, alseenen foerog reuck-offtr gheſtiert mach Worden tn 
uwe teghen-Woordicheydt,ende dat op my af-dale, uwe Godde- 
lijcke bermherticheydt, Waer door ick (oude oprechtelijcken mos 
ghen val-brenghen het ghene dat ghy van my vereyfcht ; maen 
poor allen dat ick min ghebedt mach Stieren tot uwer eeren, 
ende met u vereenight mach weſen, o Wijnen Heer ende Godt, 
van Wi,in Wien ende door Wien alle dingen Haen ende onder= 
houden Worden:ghy zijt al het ghene,dat ich hebbe oft begheere 
te hebben. Verre zy van ury dat ich voordt-aen als ghy my noyt 
om met u te preken, ende voor de deure minder herten ſtaet 
ende klopt ‚u foude verfinaden door eenighe wereldtſche he- 
_kommeringben; dat ick ongheruftende haefttch foude zijn„als 
ickdefe fake moet aenrechten die alder profftelijckste, ende van 
feer grooten ghewichte is, daer ich in andere ſahen, maenden, 

grovaaginge erde /aren placht te befteden.Siet ick kome tot u, ons woprech= 
(grs felis telick een ghebroken ende eodtmoedich herte op te draghen, 

welck ghy niet en placht te verſmaden; Want ich verfekert ben 
van het ghenedat ghy my belooft hebt, te Weten, dat ghy gheven 
felt aen den gheenen diet begheerts te gemoete fult komen diek 

Pecht, open ſult daer, den ghenendieklopt, endemy fultver= — 
leenen dat ich mijne booshededen ende fauten ſal moghenovere — 

ennen echt 
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Winnen N.befonderlijck „iet dat mijn ghebedt verfaems zp met 
waften „ende aclmoeffen. O Heere,die alleen machtich zijt van 
onreyn reyn temaken,den gheneu die van onfuyveren fade ont- 
fangben ux ſuyvert mijn berte,ende mijne lippen datfe haer mo- 
_ghen verheugen als ick uwe lof-faugben fal finghen „ het welch, 
sch verhope te doen met uwe Heyligen,ende uytverkoren in der 
geuwicheydt.ghefterckt zijnde,door uwe gratie. Amen, 

— Pracktijcke vande bereydinghe tot het ghebede, 
ende van her herdencken oftrecollektie 

raer het ſelye. 

7En terſten 7 foe moet-men daechs te boren ſÿne bes 
kommeritgen foo veel als't moghelick is ſchicken / 

ende bosz aleen fekere ure kieſen / in De welche wr het 
B. Dacrificie van de Miſſe hooren. Dit ſeght der h. 

_ Ignatius grootelijcks te Helper tot de geruftichept des 
herten / ende voordt ganck in Bert gheeft; 

Een tweeden / cer men hem tot ruſte begherft / moet⸗ Wat dat mẽ 
men fijn herte beſich haudẽ met leſen ban eenige Godt- dot moe cor: 
beuchtige boecken / ende hier na oock fijne ghedachten / ag gact ſia⸗ 
ende affectien vaer mede bekomnteren/ Denckendedat- + * 
men bp het crups/ oft in de tegen · woordicheydt Godts 
oft ban de B. Dꝛij vuldichendt is / oft op de plactfe is/ 

‘Baer het mpfterie/ dat men daechs daer na moet medie 
teren/ gheſchiedt is. Ende dít dient tat het gene / Dat 
aen gaet de booz-ficllinghe der plaetfe, 
Ten derden eenige aelmoeſſe/ten minfte geeftelijcker 

ende eenige berfterbinge fchickente doen; op datter gees 
wert dach ext paſſere / Die fonder defe goede oeffeninghen 
boog bp gae, Daeghs daer naer ’s morgens ei ſoo Dicke 

… wils alſmen bidde moet; Ten eerſten alfe bekommerins 
ghen aen d'eene fijde ſtellen / eñ De felbe Gode teenemael 
bebelen / j a die door Get gebedt verboerderen Ten twee⸗ 

den verwecken in ſy ſelbẽ berouw ende leet-Wefen. Ten 
derden / ſy ſelven eenich ſeker eunde boor ſtellen / in het 
gebedt / ende vernieuwẽ eene puere mepninge, Ten vier⸗ 
den / ſy· ſelben Godt ende ſynen H.Enghel voor ooghen 
ſtellen / eñ verwecken eene groote eer biedinge / om oot⸗ 
moedelijck te moge ſpreken met fijne Goddeljcke Ma⸗ 

5 AR 4 ieſtept 
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ſtent / ende verwecken / gheloove / hope ende liefde / met 
deymaeltotter aerden te knielen / isſt fake dat de plaetſe 
ſulcks toe laet. 
Als het gebedt bolbracht is:moetmen eer-weerdelijtk 
ban Baer ſchenden / onder· ſoecken de fauten die Wop daer 
wr fouden mogen ghedaen hebben / ende oodtmoedelück 
daer af vergeveniſſe bidden; ende Godt bedancken van 
de weldaden Diep ons beweſen heeft; fijn goedt hooz- 
nemen vernieuwen / ende De gedachteniffe der felle doorz 
den dach berberfchen / ende neerſtelijck gade Aaen om 
die te werck te ſtellen. 

Ghebedt, naer een lanck ghebedt, aft meditatie. 

Eere Godt, die het verbondt ende bermherticheydt, welck, 
ghy met uvve dienaren ghemaecht hebt ,onder-houdt:Ick, 

dancke u, dat ghy u ghevveerdight hebt mijn ghebedt taenboo= 
ven, verhoort het doch om de glorie uvwes Heylighen naems 
ende gheeft my gratie, (fonder de vvelcke vvy nieten vermo⸗ 
ghen)dat ickuvven vville,die ich bekent hebbe, ende mijne fau- 
ten N.die my groorelifcks leet zijn, foude moghen verbeteren, 
endedat ick defe Gedt-vruchtighe begheerten N. mach vol- 
brengen, op dat uvven naem groot mach gemaect vvorden, tot 
in der gevpvicheyde. Ontfangbiſe doch , met alle mijne vvers- 
ken in de vereenighe pan de verdienften uvves Soons „ende van 
glle unve Heylighen;fchicht van mg, dieu onvveerdich maeck⸗ 

fel ben, naer uvve beliefte: Ick gheve my gheheelijcken over „ende 
vvorpe mygheheel in u, nemende het al van uvve vaderlijcke 
bandt, ende begheere u uyt ganfther herten te beminnen, ende 
ge dienen. Amen, 

Ghy (ult hier beneden , een langher vinden. 

Bemerckt tert eerſten / dat ghelücker wüs hier geferdt 
wordt / dat men het ghebedt / tot een ſeker epnde moet 
fchicken/’t felbe oock grootelücks kan te paffe komen in 
bet ſtemmelijck ghebedt. Want alſoo het feex pro fütelück 
ef nut ig geheele Pſalmen te leſen boor berfchendt nooe 
den / ende dient mede am ſy · ſelben in aendachtichendt 
te houden:gelick is / alſmen eicken pers — 
woog fanderlin el-Daden/ Gode op · dzaeght. hoog ſanderlinghe w Gode op Benserche 
« 

\ 
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Bemerchit ten tweedẽ / dat men de gemeynſchap met Dienſt tok 
fnen h. Sughel / ende ſyne teghen-maordichept in’t ges onſen B. 
bedr dickwils moet gebruptken / als oock in onfeandere Enghel. 
wercken: ons met Gem beradende / ende door hem onſe 
wercken der Goddelycker Majeſtent op·dragende / de 
herten van onſen even naeſten door hem berepdende / 
als Wp met hen-lieden moeten handelen, 

Wemercht ten derden; dat men daghelijcks qheftades 
Wúck fyne gherftelijche ieffe moetgebeupeken:Want inde 
felbe Godt rotons ſpreeckt. Wat is Doch anders; ſeght 
Ben beplighen Gregorius de heplighe Dchufture/ als 
eenen bzief ban den al-machtighen Godt / tot fijn ſchep⸗ 
fel? Ende hier om moet men be felbe acndachtelijck/ Greg, lib.4. 

ende met groatecer biedinghe ghebruncken / niet merter P +2 
haeſten / maer / gheljck lupſterende/ op bat wa ſouden 
ntoghen aen booten / Wat den Heere in ons ſpreeckt, 
Ende de wijle Bodt almachticty hem weerdight dit te 
Baen / foo moet men boor defe lejfe een voor nemen 
maken / al het ghene dat Godt ons in gheven fal te 
Werek te ſtellen. Maerde Leffe maet mert Bott bedanc⸗ 
ken / ende onthouden eenighe fententie ban Get gene dat 

Boe bat met 
moct bes 

Wo ghelefen hebben / deſen caedt wordt ons ghegheben / geven tor de 
ban den heylighen Thomas bant Aquinen. Boe groote⸗ gheeſtelcke 
lijcks faude Ben ſchat ban onſe memorie vermeerdert ieſſe; 
worden / waer t by al dien / dat wp daerdagelijcks iet it 
leyden! Waer af/aengefien dat de Beligieufen ſoo groo⸗ 
tent gheleghentheydt hebben daghelicks ober tafel/ ges 
luckich fullen wefen / is t ſake dat fp haer gheluck ken⸗ 
nen ende berſtaen. 
Bemerckt tert vierden / dat alſmen ſeer dorre eñ drooch 

ís in ben gheeft / dat als-dan deſe leſſe Wel mach inde 
plaetfe ban de meditatie ghebeupekt worden:beſonder⸗ 
lhek / is Dat Wp als dan meeft/ ende langer letten/ ox 
Be profijtelickſte fententien / oft wel foo danighe leffen 
nemen waer dao: Wp ſomtüdts gheproeft hebben dat 
Godt almachtich een ffraclken ban fgne Goddelicke 
gratie in onſe fiele heeft laten fchjnen. 

N 5 SCHIET: 
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-SCHIET-GHEBEDEKENS! 

Door de welche de goede begeerten in’t gbebede ghemaeckte — 
dick-Wijls den dach door vernieuwt Worden „endede 

file tot bet goedt verweckt Wordt. 

Pfalm.62. Odt, mijnen Godt, tot uwakeick, van des morghens: J 
Mijne fiele heeft ghedorſtight naer u, hoe menich vul- 

delijck, dorfter nau mijn vleefch . Want her ghebedt / is 
eene fonteyne boor eerte dozftigte fiele. 

Plalm.n8. Heplt my, endeick fai falich wefen, ende ick ſal mijne ghe⸗ À 
dachten in uwe rechtvcerdichmakinghen altijde oefenen. 

Ibid. In uwe recht,veerdich-makinghen,fal tek my oeffenen,ende _ 
ick en fal uweworden niet vergheten. 

Ibid, Hoe fker hebbeick uwe wet bemint, Heere?den gheheelen· 
dach is fy mijne aendachte· 

Plalm.140; Laet mijn ghebedt gheftiert worden , ghelijck eenen zeuck- 
offer in uaenficht. 5 

Pfalm.n8, Ick heb ghefwoten, ende een vaft opfet ghemacckt te bewe. 
ren de oordeelen uwer rechtveerdicheydt. 

Pfíalm.39. In’ hooft van den boeck is van my ghefchreven , dat ick 
uwen wille doen foude, mijn Godt ick hebe ghewilt, 

_ endeuwe wet int midden van mijnder herten. 
Palm. 118, In mijn herte hebbe ick uwe uyt-{praken gheborgen , op dar 

icku niet fondighen en foude, 

Het eynde van den eer{ten Boeck. 3 
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AEN-MERGKINGHE 
OP HET IV. BEELDT. 

Van de bekoringhe. : 
Strijt eenen goeden ſtrijt opdat ghpeenen 
goeden kryghs man Chꝛiſti mooght wefen. 
A L is't dat ghy tot den Heere bekeert 

zijt,en weeft nochtans niet fonder for- 
ghe; wantons leven ishiereene bekoringhe 
ende ftrijt:om delete weder-ftaë; {oo weet 
dat ghy ſtaet tuflchen [a] Chriftus uwen 
Heere, ende den [B] boofen duyvel, dieu 
wederom foeckt te trecken tot de eeuwige 
bederveniffe, u voor ooghen ftellende des 
fe}wereldes wel-luften ende [p}ijdelheyts 
dele |fondelockt u oock door liftighe lagen; 
Maer fiet, Chriftus roept, ſijne —— 
wonden roepen:ende hie bicter lijden voor 
onfe falicheyt roept oock tot u; wie fult ghy 
volghen? aen-fiet den loon die der deuchde 
belooft is: Bemerét dart de wel-luften maer 
eenen ooghen-blick duren ende de ſtraffen 
eeuwichlijck, verfaet dan den bedrieghe- — 
lijcken vijant, die hier voor-tijtsde [r ] kin- 
deren van lfrael ghefocht heeft weder om 
te trecken in [G] Ægypten, door begheer- 
lijckheydt des vleefchs: ende nu foeckt hy 
den wech des hemels te beletten door [a] 
gulicheydt, door [1] ghiericheydt,ja oock, 
die na by den hemel zijn, foeckt hy door [«] 
ijdele glorie van boven neder te worpen. 

Marthio. Maer die tot den eynde tec vol-herden (al, 
*die ſal ſalich weſcn. 
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TOT DEN TWEEDEN» BOECK. 

Van den voordt-ganck ende hare beler{clen, 
oft bekoringhen, 

Ae · de mael Bat be fiele/ Die ban 
— haer eynde oft van t wit daer (pe 
— 8 na hadde behoorzen te trachten / 
INS Nl Dat is Godt de opperſte goedt⸗ 
beoant / ende fijne al· der heplichſte 
Egheboden / af geweken was / we⸗ 

Ber om gheksmen is op den goeden ende rech⸗ 
tẽ wech foo is fp aetijck den Kinder? van Iſrael / 
Die den Heere in de ſterckte fijnder macht ende 
kracht berloft heeft van het jock Lan Pharao / 
ende de flasermje van Egppten. Ende daer · vm 
gelijcker · wijs De kinderen van Iſrael niet ghe⸗ 
bleven en zijn in het landt daer ſy ghevanghen 
waren / maer doo? Monſes haven leydts · man / 
boots gherenft zijn na bet landt ban Beloften/ 
doo? Be wilderniſſe; alſoo moet de fiele oock doen. 
Maer gelijck Ben kinderen van Iſrael ghebeurt 
ie /datfe doo? de vervolgingen haerder vijanden 
ende daor de rouwichendt ende ongemacken bars 
de wilderniſſe act veel bekoringhen overvallen 
heben shetweeftsalfoa ſal de ſiele van ghelijcken 
bekoort Worden om weber om tekeeren / tot het 
ghene datſe eens verlaten beeft. Wat ffaet haer 
dan te Doenifp moet haer berftercken/ ende door 
gen cijp beraedt verwecken om altijdt voordt 
ende voordt te gaen / berfmabdende de pijlen ende 
Be aen · vechtinghen ban haren bijandt: Want den 
Deere vecht boo? ong; noch cn falntet toe · laten / 
al zjn onfe bijanden ong ban alle kanten omrin⸗ 
ghelende / datſe ons (llen beſchadighen / wc 

ke 
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bat wy eeuen jver in ons hebben / om al⸗ t jdt irt 
den wech deg Heeren té voorderen / maer ſalons 
ober decken met eene wolcke tan fine bermher⸗ 
tichept / ende ta! de ſelhe ſtellen tuſſcehen ane ende 
onſe vnanden: al ist ſake Dat in Den nacht der 
bekoringhen / ons gheene nacht · veceſe / ende ver⸗ 
vaertheydt en ſal ontbreken. — 
Maer op datde maniere ban beradinge / waer 

af wp hier boben geſproken hebben / ende na der⸗ 
handt nochoickto es ſpreken ſullen / beter bekent 
ſoude moghen weſen Gehe goedt ghevondendeſe 
Bier in't Koet by te voeghen / die ahn hier naer im 
de maniere van mediteren /Breeder unt ghelendt 
ſult binden. Want alſoo dickohls als ons eeni⸗ 
ghe twyfelinghe te bogen Komt inden gheeſteljc⸗ 
Ken werk oft havel ban menfchettjcke ſalten / (od 
ſullen wy in Defer mameren vaedt Linden / ende 
verſterckt waden in het gene dat one Dede tiuijs 
felen/ende fal ons in alles te verte wijfen. 

Her IL. CAPITTEL. 
Van de maniere van beradinghé. 

at wy hee ES Sar vat ghp/al cer ghy defe beradinge Wilt 
hooren tedof AP aen-beerden/umatt fielen in de tegẽewoordich⸗ 
tis Wp ons heydt van Godt al-machtich / ende van hem licht 

rende gratie begheeren/ op dat ghy ſynen atder hep: 
lichften Wille (oudt magen Kennen; Want hemalz 

Wat voy moe leen kennelyck is / wat ons nut is . Als Dit nu ghe⸗ 
ten boor tet Daer is / ſoo moet men ten cerften/ het ghene daer⸗ 
alg WE men hem Wilt op beraden / voor hem ftelten;ghelych 
raes … foude moghen Weſen / van eenen ftaet Des levens te 

berkiefen/om voort⸗ganckte doen in deughdẽ / Van 
ſyn hups-gefin te verminderen oft te Bermeerderé/ 
van eenich officte oft beneficie t’ aen veerden / oft te 
ontſegghen; ende voorts van andere ſaken / hoe ende 
in wat manteren/ende wanneer dat wy dit moeten 

_ aen-veerden oft achter laten. Ten tweeden voor al 
Een tweedẽ · vernieuwt uwe affectie/ foo dat ghp/fooverlals’t 

mogelijckis / niet meer tot d'eene zyde Dau tot ed 
* er 

Exod.i⸗4. 
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Bere ghenepght en zijt: Want als ons herte ghelijcks” 
in eeñe weegh fchate gele hanght / ſoo kan het lich⸗ 
telgektor®d’ eene oft d andere zijde gebogen worde / 
ende men Ran oock beterde teecheñẽ vanden Gode 
delycken Yuille onder keimen. Over · leght daer naer 
(u voor ooghen ſtellende het eynde Waer toe ghy 
gherchapen zyt) welck deel van uwe verkieſinge u 
tot dit eynde min oft meer behulpich is / te wetẽ / het 
aen-veerden van ſulcken oft ſũlcken ſtaet / officie / cõ⸗ 
verſatie / ſtudien ende oeffeninghen / oft het weyge⸗ 

Een derden. 

ren des elfs. Want wp moeten ſoecken / dit minoft * 
meer / ende begeeren / nief Dat ong min/ maer dat 
ons meer kan boorderen ende helpẽ omtot het eeu 
wich leven te gheraecken / ende den Goddelycken 
wille te bol-bpengen. Ende alfoo de fake voor Godt 
van alle bepde zden rĳpelijck ge wegen hebbende / 

moeten Wp beflupten / ende de fake Gode al-machz 
tich op draghen; ende Wel gade flaen De in-Wendez 
Icke beweghinghen in de ffilte ons gemoets / door 
de welcke den Heere ſynen wille placht te keinente 
gheven den ghenen / Die deſen met oprechter / ende 
pber-ghegeven herte verſoecken. Ende Dit is door⸗ 

„gaens ghenoech/ om tc berkiefen ende fn beracdt 
te flupten. Want ghelyckerwys dat inde meditatie 
dickwijls een oft twee bemerchingen onfe affectie 
fao bewegen / door mede· werckingen bande gratie 
Godts/ dat het niet noodich en ig eenighe andere 
hulpe te ſoecken; alfoo ghefchiedet oock in het bez 
raet/ Waer in niet min D infpraken ende be weginz 
ghen Ban den Heplighen Gheeſt gade gheflaghen 
moeten Warden, 

Waer't fake nochtang dat de booz-gefepde poinz 
ten nief ghenaoechfaem en Waren / ont Den wille te 
werfterchen in ’t goedt ; als dan maet men voorder 
gaen / gelekt men in be meditatie Doet/ ende ghe⸗ 
ipcker wijs dat beneden breeder verclaert fal Woz: 

„Den;bperepel ghy fult moeten over-leggen/Wat dat 
p uwen vriendt in De teghen· woordicheydt van 
odt al-machtich foudt willen radẽ / ende met Wat 

grerekenif e Dat hp hem foudt ſoecken Wijs te mas 
en / hetghene vat ghÿ beter bindt. Want het ghe⸗ 

meynelyck albus gebeurt / dat wy door· gaẽs eenen 

Wat mar doẽ 
nwet als De 

ma uere niee: 
en luckte 

Anderen goeden raet gheven / ende Het ſſechſte ge 



zes Denll. Boeck, Hetl. Cap. 
Bnbere bes ONS ſelven behouden. Gaet als dan voordts / ende 
— bermerckt / wat dat gp ſoudt willen berkofenhebs 
ze ben in de ure weg dosdts / eude weet dat gip dit 
®everve,, nu moet verkieſen. Bemereht daer-en-boven wat 

raedt dat ghy ſoudt Willen ghebruyckt hebben / als 
ghy (ult Komen voor den rechter · ſtoel van den eeu⸗ 
wighen Kechter; eñ Dit ſal unoch meer verwecken / 
is t ſake dat ghy let op deeeuwichepdt / ende Dat hef 
gene ghyeens berkofen fuit hebben/ eeumelijck ig. 

ant dat eens ghedaen is / eu kan niet ber 

4 

De vierde. Wot, Maer is t dat ghy over· leght wat He Def: 
ligen ghedaen hebben / oft doen ſouden in deſe fake 
ende haer aen - roept ende te rade gaet / fp ſullen u 
als ſterren ſchyneñn inet midden van uwe dupſter⸗ 

®ebijfdee niſſen ende tWpfelachticheden. Oper denckt oock 
De ſeſte. van Wat zyde dat ghn meerder vrede, geruftichent 

ende blydſchap Lau herten foudt ghevselen. Maer 
bovẽ al ſalhet upter maten prafijreliych weſen / ist 
fake dat ghy vãa Chriſtus anſen Salichemaker/alg 
Ban den Eughel van grooten raedt/gacmoehelijck 
vraeght / wãt dat hy niet fijn leven ende woorden 
Bier in gheraden heeft / ende raden faudes tot hem 
ſegge ick / moet ghy te rade gaen / door wieus mont 

ee deeeuwige Wijſheydt ſpreeckt / die onfen Weeſter / 
ende den Herder is van onſe ſiele. Ende is't fake 
Bat mogelijck het ghene dat gheraden ig/f\maerder 
Balt / ende oBerefulcr u min aen-flaet;alg-Danfaa 
maeten ons de ghedachteniffen Van de Wel-daden/ 
metde welcke hp ong voor· kamen heeft / ende ons 

naoodet / om fyne al - Der-heplichfte raden ende in⸗ 
fpraken te volghen / verwecken ende voordts doen 

; aen. 
Ren, maa 9 &’tfake dat Wp alf-dan nach de waerheyt niet. 
— pe; € konnen bekennen ende Lolghen ;foo moeten wp 
Rot, bemerckẽ watons foude konnen beletten; ende dit 

ghevonden hebbende) het befte kieſen / ende offeren 
ſᷣ ſelven tat eenen brandt-offer aen De Goddelijche 
Majeſteyt / ende bedancken hem na · der · handt _ 
Hear het licht ende Den goeden wille Die hp ons 
ghegheven heeft. ì NER 
Defemantere heb ick voor · ghehouden in de ppin⸗ 

cipaelſte officien vâeen Godtvauchtich leven. Cen 
cerſten / op dat dit ſaude Dienen Laag ————— 
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en wweeden / opdat / alg ick de felve in het ghe⸗ 
heele baeck vervolght hebbe / ende mijn befte ghe⸗ 
Baen/om naer mijn kranuck vermoghen den wille te 
Verwecken / De felve Baer door als met eene andere 
Belendichepdr ſoude moghen heveftighen . Want RE 
het bougseker is / dat alle de ghene / die oft den ſtaet Hoebat-nert 
Per religiesoft eernghe andere Godtvruchtighe ma: ——— 
niere van leven met rypen raedt aen - genomen me beenen 
hebben / Door de menſchelycke kranckhepdt Konz wer mach. 
nen. berflapgen ; ende dat het Gier toe feet profy⸗ 
telyck is om anste vernieuwen / teber-lefen de res 
denen / door De Welche Wap defen raet heplich lichen 
aen-beerdt hadden . Want het ghene Dat in het re⸗ 
Wgieusteven tat de vernieuwinghe des gheefis foa 
grootelycks gherecommanrdeert Wordt, te weten / 
{p-felven vaoz ooghen te ftelten Den dach / op den 
welcken men ghegaen ig upt Egppten/ met wat 
genen geeft; mrde met Wat groete redenen men hier 
toe beweeght was; mach oock feer wel Dienten in 
alle oeffeniaghe ban Godtvruchticheyndt / Die men 
rxypelyck ende bedachtelyck aen veerdt heeft. Ghy 
hebt hiet verſchenden middelen / de welcke ick oodt⸗ 
moedichlck bidde / dat de Goddelcke gratie rat 
profijt van eenen ieghelycken wilt vervoorderen. 
Maer bemerct / dat alſoo dickwyls als men eeni⸗ 

ghen raedt laet / datde ſiele met verſcheyden bez 
wegingen / ende ban diverfche gheeften herwaerts 
ende derwaerts ghedreven wordt:hier amis’ teer 
nut/ ja noodtſakeſyck De felge t° onder-kennen/ op 
dat Wp alfa den wille Godtg beter ende ſekkerder 
ghekent hebbende / ſouden maghen Lol-beenghen. 
Ende fal aver-fuicksal- hier eenighe bemerck ighe 
voeghen / Lan de teeckenen / dao, de welcke wy de 
geeften oft in-fpzaken fullen konnen onderkennen. 

Bemerckinghe ofteerfte meditatie van deteeckenen 
om de verfcheyden gheeften te onder-kennen. 

HE 1-point. Bemerckt Dat Wp ghelyck in eenen De perijck⸗ 
1 Eeeh zpn/den welckẽ van alle Kante omeingelt ten Die in de 
is ban de moordenaers / ende vol hooghe ende fteple werelt ju, 
plaetfen/sande welcke men lichtelycknederwaerts 
ſoude konnen vallen / ende Dat Wp hier om eenen 

@ Tepdsg- 
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lendts·man van doen hebben: maer datter veel zitt 
Die haer hiertoe peefenteren alg vrienden / die noch⸗ 
tans onfe gheſworen bijanden zyn: hae neerſtelyck 
maeté wy dan hier ap letten Poeght Dit tat de Verz 
fchepden geefte/Waer onder is den duvvel / die hem 
dick wyls verandert tat eenen Enghel des lichts. 
Cen tweeden / bewerct Dat wp pelgrims zyn / ende 
datter veel weghen voor ons zijn / De welcke eens 
gegaen zijnde niet teher doen en zijn / ban de weltz 
ke eenighe fonder peryckel zyn / ende eenighe feet 
ſorghelyck; ende over ſulcks moeten wy ons hiet 
op wel onder-vzagen aen De gene/Die inde ſelve wel 
ervaren ziyn / ende voor al ban deeumige wyſheyt. 
Cen derden/ pepft Dat Wp gelijck ober eene woeſte 
zee Baren/ende hoe Dat eenen ſchipper verlanght na 
Der voor-fpoedigen wint / om fchip-bzake t ontgaë; 
ende dat Wp geftelt zijn in ’t midden ban contrarie 
winden / te weten / den quaden ende goeden gheefts 
ende hae dat der quaden atle neerftichept doet om 
angteftaoten in de ſchꝛoomelycke fchip-bzaken ban 
den eeuwigen af-grant. Bidt dan ootmoedelijc den 
Heere ende feght: Heere thoont mp uwe wegen ci 
onderwiyſt mp van uwe paden / ſtiert mp op den 
rechten wech / om uwen naem: gheeft mp/o Heere / 
dat ick door uwen gheeft ghedreven mach worden / 
Dat ick uwen Sone zy; Want Die den gheeft Cheriſti 
niet en Geeft/ en behoort hem niet toc. 

Het bedꝛoch Het 2.point. Bemerct hae veel bedrochs ende argh⸗ 
enge argh⸗ 
liſtichent Des 
werdde, , 

liftichept® datter in de Wereldt is / ghelyck het ten 
eerften blyckt aen de fecten Der Heydenen: ten 
tweeden / van de ketterijen: ten derden / door het lez 
Ben van De booſe menſchen:ten vierden / oock in het 
leven van de goede ende geeſtelycke perſoonen van 
De welcke ſommighe gheleydt worden als van ſtal⸗ 
lichtẽ / oft ffal-keerffen inde poelen van de vleeſche⸗ 
lĳjcke wel-Tuften. Bedanckt den Heere voor goede 
bewaringhe / ende verweckt in u een mis trouwen 
uwes ſelfs. Ten anderen/aen-merckt dat wy in al — 
les / oock in de alderminſte wercken / door eenighen 
gheeſt ghedreven worden. Hier om ſiet neerſtelyck 
toe/dat ghy ſoudt moghen den alder-faetften gheeſt 
des Beeren volghen / ende neemt voo? wdat ghy de 
leydts mannen / Dieu van Godts weghen gheghe⸗ 



Van de maniere van beradinghe. ait 
ven zyn / te Weten uwe oberften/fultvolahen/etc. 

Her z.point. Wenmercht datde duyvelen nu ſoo Beel De wackeꝰ 
Dupfent jaren ervaren/ende altijt wakende / hier op Hert bee dupe 
alleen upt zyn / aom ons te verwinnen / dus ont waect — 
ende blijft wacker. Ten tweeden / let op de menichte 
der duyvelen / die alt famen (ghelijck het blyct upt 
het leven ban den H.Antonius tegen eenen armen 
menſch op ſtaen / eñ verootmoedightu. Cen derden / Hare ſwach⸗ 
over · denckt datſe nochtans (eer bevreeſt zijn / ende berdt. 
dat hare kracht haer benomẽ is dooꝛ de macht ban 
onſen Salich· maker / ende datſe overſulcks / gelyck 
de Vrouwen lichtelyck wycken / als fp bevinden dat 
wp haer-lieden mannelye ende kloeckelyck weder⸗ 
ftaen : °t Welck oock ghebeurt aen De klepne kinde: 
ren/ende de teere maeghdekẽs / als defe iden naem 
des Beeren haer den ſtrijdt leeren. Keert hier upt 
eenen kloecken moet tehebben / ende ſeght met den 
Peropheet: Alis t datter legheren teghen mp op? praim.ic. 
ftaen/fao en falmönherteniet vreeſen. Ten tweed / 
bemerckt dat den vyandt van der hellen / ghelyck 
genen veldt-heer Van alle kanten beſichtight ende 
befpiedt het kafteel onfer ſiele om te Weten van 
Wat zijde dat het on-flercfte is; Doet ghy oock alſoo⸗ 
ende eeft deſgelnck neerſtich / omt felve van uwen 
kant te bol wercken ende te verſtercken / ende hout 
goede Wacht. Ten derden / dat men den vyandt lich⸗ 
kelyck weder · ſtaen kan / alſoo langh als hp binnen 
be veſten niet ghekomen en is: ende hier om moet 
ghy ſorgh· vuldich weſen / om de eerſte op-rhfende 
ghedachten teniet te doen. Ten vierden / bemerckt 
dar den Dupvel allen ſyn beſte doet / hoe dat hp iu 
foude magen komen/ghedeckt met een ſchaeps · vel / 
ingacnde in't eerfte met ſchyn Ban goede ghedach⸗ 
ten; maer daer naer lockende tot het ghene / dat ſoo 
goedtniet en is/ende ten laetſten oock tot het gene 
dat opentlyck quaedt is. Mier om neemt Doo, u 
neerſtelyck den oa2fpranck ende het beghinfel uwer 
ghedachten/ den voozt-ganck/ende het epnde t’ on: 
er-faechen. 

O 2 Bemeté- 
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Bemerckinghe oft meditatie, van het onderſchil 
tuſſchen de goede ende de quade gheeſten. 

Boe dat den Ecr.point. Bemerct hoe dat den duyvel ve quade 
vur ze met begeerten Des Lleefchs/eere/ rijcdanmmen/ 
quade quelt. oft van aerdifche Dinghen / ghelyck Pharao dede, 

moepelyck Lalt/tot Dar hyſe gevangen beeft. Hier 
om laet uvaſtelycken voor ſtaen / dat alle het gene/ 
dat derwaerts ſtrect / Ban DE duvbel / als cen does 
delyck fenyn in ghegheven Wardt / ende verworpt 

Hoe dat zy het. Cen tweeden / dat hp de goede menſchen veel 
ſeeft met de quellinghen aen doet/ ghelhek Pharao de kinderen 
gece Ban Sfrael gedaen Beeft/in her werck ban de bach: 

ſteenen / ende pot aerde; om alfoo onfe reyſe tat het 
landt van Belofte te heletten: maer contrarie doet 
onſen goeden Engel. Ten derden/dat hp defe ſoeckt 
fe brenghen tet oñmatighe droef hepdt ende ſwaer⸗ 
moedichent / al waer De helle / daer hp toe ber wefen 
ig mede vervult i8op Dat Wp in ſulcker voegẽ ſyns 

En faerktbat ghelyck fouden Worden. Cen vierden / hp ſoeckt in 
fn ak en, al fijn int- gheven, Wefende den Prince der dupfterz 
WEDDE nifſen / dat ſhnen raedt in geender manier te boog: 

ſchyn en Kome: Want den quaet-doender haet het 
licht/ ende verweckt De ſyne tot gevepufthept ende 
dobbelheyt. Dus neemt vaſtelyckẽ Loor wals eene 
dochter Die hare eere ende ſupvperheydt bemindt/ de 
archliſticheydt ende ſchalckheydt ban deſen onſup⸗ 
eren Vejer, in alter manieren tondecken aenuwe 
geeftelijcken vader. Ten tweedẽ / ende oock als ghy 
nverftandt verdupftert bindt / ſoo Wilt in geender 
manieren voordts / oft achter-Wwaerts gaen in den 
een -ghenomen wech / oft in Ugoedt voor-nemen: 
maer blijven ſtaen / gelyck hp doet die fp felven Lint 
in eene peryckeleuſe ende donckere plaetfe/al-Waer 
ſyn licht onverfiens uat- ghegaen ig / den welcken 
bluft ſtaen tot datter Weder-om licht ghebrocht 
Wordt. Ende ghelyck oft ghy in eenighe tempeeft 
waert / voorfekert u fchip met den ancker / eñ roept 

Bent vandt tof Godt / die ans licht ende onfen trooft is. 

verm 8 

er) mart van den vhandt / dan dao? de ghehengeniffe 
Godtstoe Oft het toe-laten ban Godt al-machtich; gelijck het 
taten. laer bljet in Job / den welckẽ den dupvel Se 

er 

2— 

X 

Her 2 point. Bemerckt dat u niet in ghegheven en 
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Zeeft / te temteren; ende ín den LP. Petrus / ben Wels: 
ken hy begheert heeft te fiften; ende verweckt inu 
een betrouwen tot Godt. Cen tweeden / dat Godt 
als den opperften Delt-heer/altijdt ſtaet voor in Be 
flach-o2dze / aen-fiet ons vechten / ghelyck het ghe⸗ 
beurtis aen Den H. Antonius; dus neemt eenen 
Kloecken moet. Ten derden / dat Godt toe laet / dat 
onſe vijanden ons ſouden bevechtẽ / ende dat hy ans 
ſomwylen ghelyck ſchynt re berlaten: ende dit om 
Dep redenen. Cen ſeerſten / op Dat bde deughdtende 

etrouwicheydt ban ſyne dienaers in de teghen⸗ 
ſpoet bekent ſoude wordenzende des⸗ gelijcken dock 

eflappichepdt ende traegheydt der quade. Eude 
hier om is t datde 1. Schrifture ſeght dat Tob 
ende Tobias gheproeft hebben geweeſt. Len twee⸗ Teb.rs. 
den / op dat onfe lupichendt in ſultker voeghen tat 
neerftichepDt berecht mach worden. Cen Derz 
den/ op dat Wp die hooveerdich zijn / anfe kranck⸗ 
Gendt fouden kennen , Ende leert hier uyt verſtaen/ 
waer om Dat den Heere veenighe teghenhepdt toe⸗ 
ſeyndt / oft toe placht te ſeynden. | 
__Hers.point. Bemerckt ten eerften/alig't dat het Per teek 
leven bande menſchen eenen ſtryt op Der aerden 19, 3 
dat het felbe nochtans vervult is met menich-bulz 
digen trooft ende conſolatie / is’ t Bat Wp de deught 
begheeren te beminnen ende gacdt Willen efen ; 
ghelyck het blyckt in het leven ban Chriſtus onfen 
deere/Vande hH. moeder Maria / endeandere Gode 

Henlighen / ett. Alwaer ghy altijt ſult bevinden dat 
Be droefheyt Die ſy lieden gehadt hebben / met blyd⸗ 
ſchap vermengheit is gheweeft; ende aengeſien dat 
de on epndelycke eeuwighe wysheydt ende goedt⸗ 
hendt goedt vindt dat ſulcks alſos gheſchiede / ſoo 
gheeft u hier in over / ende laet hem de ſorghe / ende 
alg uiet tegen is / verſterekt ende verkloeckt u door 
de hope / dat ghy eens ghetrooſt fuit worden. Cen Zet id 
tweeden/datter geene canfalatie van Bodt en kõt MENNE 
dan He ghene / die ons verſtant Booz het gheloof tet meet ans tot 
Godt treckt / onfen wille door hope ende ſiefde / oft nemeirege 
ten minſten ong verweckt tot hemelſche faccken; ſaben. 
Welck Wp ghevoelen alg ons herte af ghetrocken 
wort van aertſche ende verganckelycke dingen enz 

de met eene heplige blydſthap ontſteken woedtroft 
O 3 immers 
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immers alg op ghevoelen eene groote gheruſtich⸗ 
heydt des Gerten; maer als wp ghewaer worden 
Bat defe gheruſthendt in gaede menschen gheftoa2t 
Wordt, faa mogen wy ong wel laten voorſtaen / Dat 
beft ſtooringhe Lan den guaden gheeft ſgnen 0022 
ſpronck neemt ghelyck den vrede eude gheruſtich⸗ 
hepdteen teecken is datſe van Godt ende van den 
geeden ghheeft Kamt/ beſonder ig’t Datter geene. 
oozfakete bezen gegacnen ig. Ende hier zt ſorgh⸗ 
vuldich am alfulcker: gherufthepdt te be waren/ende 
Pan ute heerenal het ghene datde felve eenichſins 
fende mogen beletten. Want gheljcker-wjs alg 
men iu’t licht weſende / fiet Waer dat men moet gaë 
dock voor Dien tydt / alg ons na der handt het cht 
ſal ontbreken; alſoo moet men oock doen / ende hem 

verkloecken in den ſomer / teghen den agen ſtaenden 
geeftelvehen winter / ett. Cen laetſten / laet u voor⸗ 
ſtaen dat ghy ſtaet tuſſchen Godtende den duppvel / 
ende dat gho Lan alle bepde zijden aen-ghelockt enz 
de ghenoodt Wardt / ende overleght ie Dat ghp 
begheert aen te hoogen ende te volghen. 3 

Ghebedt oft vaft voor-nemen om den 
goeden gheeft te volghen. 

K Omt heyligen Gheeft, ende laet fchijnen uyt uwen hemel, 
een Straclken van u hemelfchlicht:komt o licht der her- 

terrijft op, o Sonne, ende verdrijft mijne duyfterniffen, opdat — 
mijnen vijandt tot gheender tyden en ſegghe: Ick hebbe hens — 
verwonnen. O alder-minnelijchste licht, hoe, en fal ich u niet 
liever beminnen, dan mijne duyfternifen, dan den Prince der. 

duyſterniſſen?ꝰ want dat ghy over my nieten fcheent , mijne ſiele 
Dialm, 53. hadde ſeer naer in de helle ghewoont ; ‘ten Waer fake dat ghy. 
se de wolcke vande ijdelheydt verdreeft,hoe foudet mogelijck zijn, 
rang b dat ick recht ſoude konnen varen in de Weefte ende Wilde zee 
Sheeſts en van defe Wereldt? ende ich en fal mijnen Wech voor-Waer niet 
— ws konnen vervolghen>ten zy dat ghy „die daer zijt de hope van 
gc defer wee allegheweften, hoecken der aerden „ende der zee,my den Wech 
vage Pae Wijft. Siet hoe veel arme fielen Wordender verflonden door de 
teer facten, _doot-laghen pan den helfchenaf-grondt? Siet hoe veel heyde- 
deka antseel Let 8 dh hi hd ‘ > ; : nen 
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_ gen ende ketreren loopen, eylaes!in haere eeuwighe bederveniſſe, 

bedrogen zijnde daor’t ſchinſel der Waerheydt,over-midts dat 
ghy,die zijt het licht der rechtveerdicheydt; over haer niet ghe⸗ 
fchenen en hebt> Maer my is de goedertierenheyt ende biefdeGodts Tit. ʒ. 
gheopenbaert gheweeft,op lenende de on-goddelijek- 
heyt, ende de Wereldtlijche begeerten, foberlijck „recht veerdelijck 
ende godtvruchtelijcktot uwer eeren foude leven ende u volgen, „ed 
emindeven: Ich, fal my verheffen boven de hoochde der aerde, 
op dat te vergheefs het net ghefpreydt Worde voor de ooghen der 
voghelen . VVant alsick bemerche dat mijne ghedachten tot 
aertfche ende verganckelijcke dinghen haer ſtreckem, foo fal ick, 
bier door ghenoech konnen verftaen, dat dit eene aertfche, bee- 
flelijchg,ja duyvelſche Wijf begdt is: want de Wijfheydrdievan sne des 
boven is,ende vanu komt‚o mijnen Godt „die daer zijt het on- wsjfgents vre 
veranderlijck Licht;de Fonteyne van all: goeden, treckt ons van eben hen 
aerdtfche faken tot hemelfche;van het fchepfel tot den Scheppers * 
van verganchelucke dingen tot ecuwige. Hier in verbreydt haer 
de ſiele, ende fmaeckt hoe foet dat ghy zijt, o oneyndelyche Soc- 
eicheyt: maer inde aerdtfche dinghen Wordt fy verduyftert ende 
met bitterheydt vervult, noch en kan gheen ruste vinden, want Killed 

fp en vint geen ruſte buyten u.VVilt hier om, o Heere my in alle are — 
mijne Werc ken voor-gaen; gheeft my dat alle mijne ghedachten ruſte. 
ende Wercken,vanu al-tijdt moghen beghinnen, ende door u 
u vol-eyndt Worden; ende al 15 t dat teghen my gheheele leghers 
epfhaen,dat ick nochtans niet bevreeft enzy.P Vant en weet ich Plalm.26. 
ziet voor ſeker, dat ghy. my niet en fult laten tenteren boven. 
mijn vermoghen,noch laten onghetrooſt; maer ſult altijdt voor 
my gaen, ende my vertoonen den Wech, die ick moet-door-Wan- 
delen?v vant tot u heb ick mijn fiele op- geheven, nijnen Godt, PLalm24 
in u ſtelle ick mijn betrouwen , icken fal niet befchaemt wor- 
den:noch mine vijanden en fullen mymiet befpotten; Want alle 
die u verbeyden en fullen niet befchaemt Voorden „maer ſy ſal- 
lenu loven ende danchen in de eeuwicheydt der eeuwicheden, 
ende ſullen ghebenedijden wwen naem in de euwe der ceuW‚cha — 

beyde, Amen, | 
O4 Prac- 
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Prattijcke die men te werck moet ftellen 
als men hem beraedt. 

Onderſocent P Emerckt al tijdt jn de teghen woordichendt Godts, 
het beghinſel Dende in fn Goddelick licht / het beghinſel umer ghe⸗ 

Kn dachten ende het eynde / al is t dat Dit eynde berre ghe⸗ 
perken, leghen is / ende ober denckt oft gp oock ober gheghe⸗ 

ben ende gheruſt zijt zende bevindt gie u gheruft / oa 
bebt ghp een ſeker teecken dat Godt bp uis; want út 
pens ende in bzedeis fijne Waort-plactfe. Befen menſch 
fal vaar waer ſeer in den gheeft berlicht Worden, vie in 
föne ghedachten Woorden ende wercken / dickwüls het 
epmde falender-forcken/sende ſien hoe beere dat hp ban 
Be fupbere mevninghe af Wwijckt/ oft bar de Koordt 
ſterre ſÿjnder wercken / welck behoort te weſen Carisrvs 
Izsvs onſen heere. 

Volght eens Ten tweeden / verſoeckt hier toe eens anders raedt: 
amdeys raet. Want niemandt en is fijns ſelfs medecyn ende doctooz / 

niemant ſjnen eyghen raedts heer:want den h, Gheeſt 
waerſchout ans / dat Wp gheenſins en ſouden ſteunen 
op onfe epghen wiſhendt; endet ent zy ſake Dat bp ons 
aen hem onder-Wozper ende ghehoorſaem zijn / foo fal 
bp de Wijs heydt ber wijfen berftooten ende verworzpen / 
want d oodtmoedighe ende ſachtmoedighe placht hu 
in fijne weghen te onder rechten. 

Beraedt u Ten derden / gaet voor her heplich Sacrament dert 
Hage het H. Heere te rade ende uwe patroonen / maer befander oock 
Sacrament· bidt ende onder braeght Ben heylighen Enghel uwen 

bewaerder naer eenen goeden wech. irste 

Pſalm.75. 

SC WUIE TG 

WVaer door wy begheeren door den heylighen Gheeft 
gbeſtiert te Worden, 

Bfalm,24. J— my Heere uwe wegen, ende leert my uwe paden. 
Pfalm. 142. & Maeckt my kennelijck den wech daer ick in wandelen 

mach,wanttot uihebbe ick mijne ſiele op-gheheven. 
Pſalm. 142, Leert my uvven vville doen, vvant ghy zijt mijnen Godt. 
Wy bidden u Heere, vvilt doch onſe vvercken door. uwve 

gratie voor-komen’, ende door de felve vervoorderen , op 
daral ons ghebedt ende vverck,van u altijdt mach beghin- 
nen,ende — u begonſt zijnde, mach vol-eynden. 

Een 
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Een fuyver herte {chept in my, o Godt, ende denrechten Pfa!m sa. 
_ gheeft vernieuwvt in mijnen binnenften. 
Rroeft my Godt, ende vveet mijn hertervraeght my ende keert P{alm 138. 

mijne paden. 
Leydt my voorts in den padt uvvergheboden, vvantdig heb Pfaln:.u13. 

_ _ickghevvilt. - 
eere vvat vvilt ghy darick doe? A&or 9, 

Her Il. CAPITTEL. 

Beraedt van de neerfticheydt die wy doen tot de vol- 
__maecktheydt, oft van onfen daghelijckfchen 

voordt-ganck ‚na dat wy op den rech- 
ten wech ghekomen zijn, 

En menfch. ® eeu\uige wyſhepdt / Chriſte Jeſu / 
myne falichept/myuen leydts·man / ende myne 

toe vlücht / ghy Die mp gheſchapen hebt / Geet np 
op deſen wech gheſtelt / eidde hebt mp verthoont on- 
tallycke goedeñ / die ghy ghereedt ghemaeckt hebt 
den ghenen / die u lief hebben / myne freie verlanght 
dickoyls ende haeckt naer de waerachtighe vol⸗ 
maecktheydt; fp verſucht menich mael als ſy haet 
Bindt ide verſcheyden om wegen ende peryckelẽ. 
Choont mp/ o ſoeten Jeſu / den wech daer ickin 
math wandelen; Waat ich mijne ſiele tor u op·ghe⸗ Pal 
heben heb; teert my waer in Dat dD'opzecijte vol Nlalm· i42 
maeckthepdt / ende gheluch-falichepdt van dit ende 
Bet toekomende levcũ gheleghen ig. Ghelyck eenen Palmar 
hert begheerte heeft tat de fanteyne det Wateren, 
alſoo beeft myne ſiele begheerte (otuo Godt, 
Chriftus. Het is een groot / ja het alder-graotfte gez 

bodt: Bhp fult uwen Heere uwen Godt licf hebbẽ / Kals de 
upr gantſch uwer herten / upt gantſch umer ſiele AETR 
upt ganfcijuberftaust/ende upt alle uwe krachten; 
ende uwen naeften ghelyck u felben. An defe twee 
gheboden hanght de geheele Wet ende de Prophe⸗ 
ten. Pant de volheyt Des Wets / is De liefde. Maer pn so. 
bier upt blyckt de liefde ende vol maeckthept / bat ist ;7 
de menfchen het ſelve Willen, ende begheeren dat teecnen vat 
ick wille ende begheere / ende dat in alles / ende des liefde vore 
ghelycken verſaecken Bat ick verſaecke. Maer unt delck wite 
bolght datſe bp-naer al-tijdt ban mp pepfen/ ende — te 
fpgehen/miet en wenfchen/ban dat mijnen wille Bal EN 

d 5 zacht 

Pfalm.r3r. 
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Bracht foude moghen Worden; ende mp/Die een pas 
troon ende voor· beeldt ben van alle valmaeckthept/ 
naer te volghen. Datſe haer felben altydt met ghe⸗ 
rufter herten betrouwer aen mijne Goddelijche 
boaefichtichept/ eũ haer laten vooꝛ ſtaen Dat mijne 

Palmag. oo deelen rechtveerdich zjn / ende met recht ghez 
rechtbeerdicht in hen ſelven. Waer upt komt dats 
nopt klaegh · achtich / nopt Deevieh/maer altijt Blz 
de van herten zyn. 

Den menſch. Maer De bolmaecthept ig eere fare 
(aite/bolarbepdts/ ende van langen tydt: Wte fal 
daer toe/o Veere Jeſu / konnen gheraken $ 

De vol⸗ Chriftus. Sone/is’tdat ghp een wepnich wilt arz 
maecktheydt bepden/ende Dat upter herten, ín de Waerachtighe 
is met veet perftervingheende in°t ghebedt; niet met ſos groo⸗ 
ile marhe ten arbepdr alg wel De kinderen ban deſer wereldt 
werelt feje OM Werettfche fak Doen ; maer Doet alieen het fefte 
faken te ver⸗ Deel voor uwe fiele / Dat fp Loar de Wereldt doen, 
uryghen. voor⸗ Waer ghp ſult moghen gherckent worden in 

het ghetal van mijne bol-maecte. Ack heb een wey⸗ 
Ecel.sr. nich pbl pr Eccleſiaſtes / ende ick 

heb eene groote vufte gevonden. Maer Wil temandt 
kloeckelyck voots-gaen/ ſonder hem te heere noch 
aen de rechter / noch den De flincker 5de ; ick ſal hẽ 
in kosten tydt tot de volmaeckthepdt brengen: ghe⸗ 
Uck ick in feer korten tydt veel kinderen eũ dochz 
terkens / maeghdekens Han twaelfjaren/ tot d' op. 
techte volmaeckthepdt ban de Gaddelijche liefde 
ghebracht heb. Van de welſcke met vecht gheſeydt 

Sap.4. mach worden/ datſe in kapten tydt bal-epndr/ veel 
tydt vervult hebben. Wat dunckt u / wilt ghy haer⸗ 
lieden voet ſtappen naer volghen? 

PCal.i42. „Pen menſch. Heert mp uwen ille 
d want ap zyt mijnen Godt. hen 7 

Chriftus. Aen hoort mijn woordt / Mant hier in is 
den gheeft ende het Leven ghelegen. Ende falich fuit 
ghy wefen / is°tdat ghy naer mp ghelupſtert fuit 
Gebben/eft ghewandeſt in mijne geboden. Siet gip. 

Corp peet nuhet epnde datu voo⸗ gheſtelt is / want ghy 
loopt alle·gader in de loop·bane / maer eenẽ iſſer die 
den mjs behaelt: ghy zt alna · volgers / maer een 
verkrycht de victorie: ghy zyt alle mijne diſcipelẽ / 
maer eenen worzdter ghekroont. Wie is Dit — 

vol brenghen / 

loan.6. 
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dan den genen die alte fijne wercken volmaertelijck 
Daet/(p elven verwint / eñ ſynen moet temt? Want 
deſen / ghelyck op renen wech gheſtelt zynde / volcht 
De rechte bane;maer die anders doet / gaet door ont- 
weghen / ende komt qualyck met groote moeyten 
ten laetſten tot het eynde / Dat hp voor - ghenomen 
hadde. Soudt ghp uwen vriendt wel raden / als hu 
(oude konnen hebben eenen mech / huys/ huys vzou⸗ 
We/ acker, hof / ſphſe / dranck / ofte eenighe andere 
goederen / dat hp de ſnootſte ſoude kieſen dat hp het 
buis / kleedt / ende alle andere dinghen altijdt on- 
Bolntaeckt foude latendert fiet oft gp in alles oock Den wenſch 
niet al tydt het volmaechfte ende befte en kieſt / be: foect m alies 
halven het gene dat uwe ſiele aert-gaet / ende hoe ij — 
dat ghy alle dingen vol-maeckt wenfcht/ behalven — 
u fel ven. Bit is vooywaer een groote dwaeſheydt in gee gene 
Want waer ’t bp al-dien bat ghp eene Bol-maechte vac fyne ſiele 
fiele hadt/faa foude’t voorts al gaedt weſen: maer aen · gaet. 
is't fake dat alle andere Dingen goedt zyn / ende dE 
fiele quaedt / ſoo worden u oock alle Dingen quaeùt. 
Waut gelyckerwys de gene Die mp beminnen / alle 
dinghen tor goedt keeren ; alfaa den ghenen Die mi 
niet en beminnẽ / ende den quaden worden alle Din: 
gen tat quaedt gherekent. Ende feght mp doch / 
Wat de vedene ig Dat gijn tot glieender tyden en 
verouachtſaemt / alg ghy kont oft moocht / gemacz 
kelyck woonen / gheſont weſen / eten / drincken / ſla⸗ 
pen / gaen / ſprekeñ / wercken / ſchilderen ende ſpelen: 
ende nochtaus niet en acht / dat ghy wel ſoudt mo⸗ 
ghen leven / bidden ende mp behaghen? Waer am 
doet qhp dit tot mynder / oft tat uwer eyghen fot? 
om Wie te ghelievendmp/oft uwen vhandt? Gaet u 
ſelven te vade/ zyt Gier in uwen epgen rechter ende 
fchepdts-man. AS ghp ghekkamen fult weſen tot 
Bet epnde weg levens: och met wat eene groote 
droefheydt fult ghy als dan bevangen worden / die 
ſoo ſlappelycken ende flaperachtelycken behert / het Broeftent 
ghene dat ghy alleenlyck behoordet behert te Gebs der ghenen 
ben/ daer ghpnachtans ſoo neerſtelyck ende ſorch⸗ De ne 
buldelek alle andere Dinghen beloopt $ Want als mera neee 
ghy ufelven als dan vragen fult/Wwaer toe Dat ghy inde uee ved. 
geleeft hebt/ fult bevinden Dat ghy qualyck begonft voot — 

hebt te leven/ende niet voordt · gegaen en De dek in 
a 
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Badde u nochtans gheftelt op dat uwe paden waſſen 
fouden ghelyck een claer blinckende ticht tot den 
Bol-maeckten dach; ende fict / moghelyck (al het 
laerfte bp werger weſen Dan het eerffe/ die, als ain 
eerft de hanot aen den ploegh flelde / kloeck / neerz 
ftich ende vierich waert / achter na hebt om-gheften 
ende u Ban mp af-ghekeert Och / joe Iuttel worden⸗ 
der ghevonden / dre ben felven gheeſt behauden ende 
altijdt bewaren, Die (p hadden alg fp eerft bekeert 
hebben gheweeſt! 

Den menfch. ® Heere / Wat ſullen Wp in den dach 
des oordeels ſegghen / is t bp al. dien / dat wy hoe 
wp langher tu de ſchole van de deughdt erde vol⸗ 
maeckthendt gheweeſt hebbende heplighe Sacra: 
menten gebruyckt / noch ans foa veel te oiibolmaccz 
ter / min verſtorven / d' oodimoedichepdt ende overz 
gheven ans ſelfs min toe ghedaen ſullen gebonden 
worden! Als dan ſal de kloeckheydt ende neerftichz 
heydt ban eenen ieder in ’t beſonder vosr al de Wee 
reldt kenneiyck ghemaeckt worden / ende als dan 
fal beſchaemt blyven / Ben ghenen Hie Wis u ſyn 
eyghen ooghen gheweeſt heeft / ende (al Han de ghe⸗ 
heele wereldt hoog fet gherekent Warden. Och hoe 
groatelijcks ſalhem als-dan beklagen uwen touz 
Wen ende flauwen diſtipel / Die ghy met ſoo eel er: 
empelen onder-Wefen ende gheleert hebt / op bat ba 
ſaeghtmoedich ende oodtmoedich van herten ſoude 
weſenlhy fal alg dan grootelhcks Boor de geheele 
werelt befchaemt weſen / dat hp u ſynen meefter enz 
De lepdts-man verſmaedt heeft. 

Dijfchapber Chriſtus. Maer de hepligen fullen haer verheugen 
sigme ee Die De Vol-maeckthendt / dat is de ſalicheydt / ſoo 
gearbept hens neerſtelyck hier ghevolght hebben / ſos Datfe hare 
benomtatde ouders / kinderen / ja hare ſiele ſelve verſaeckt heb⸗ 
volmaeckt⸗ ben / op datſe niet en ſouden af wycken ban het gez 
heydt te ge me fp wiſten / Daer De volmaeckheydt in gheleghen 
era Was. Sp hebben gedurichlyck getracht tat mine 

_ meerdere Glozie/ende tot het ahene dat mp alderbez 
salie) het pageltchfte wag:ja myne Tereſia heeft haer felven 
DP. Doeer dock met eene belofte verbanden / altijdt te Volgen 

Texeſia. bet ghene dat volmaeckter gerekent (oude Worden. 
— Want ſy waren waerachtige kinderẽ / wiens ſpyſe 

ende vermaec was / in alles te doen / eñ te volbrenge 
* rd, 

—⸗ 
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mijnen wille / eñ den wille ban mijnen hemelſchen 
Pader. Daer en Was onder haerlteden geent ſtryt / 
ban alleê ban oatmacdichept/verfterbinge eũ liefde. 
Och wat eene ſchoone woeftelinghe was deſe: Wat Bo en mach 
Geerlijcke victozie! Doorwaereend menschen mach net nas 
niet voo? goet gerekẽt worden / die niet beter en bez goet gevekene 
meertte worden / ende op dien oagljen-blick als ghp wozdê die niee 
niet beter en begeertte wordẽ / als dan laet ghy goet Beter en bes 
te wefen:want die facht ende flap isin ſyne merch, Deer te 
die is eenen bzoeder deg genes/die fijne epgen werc⸗ 
ken bederft. Ende daer en worzdt niet ghevonden 
dat mijne fiele meer haet / als ouwe ende flouwe 
menfchen/ ban de welche ick aldus ghefproken heks 
door mijnen Apoftel: Och oft ghy kout waert/ oft Apoc.z. 
heef;maer Want ghy lou zyt / ſoo (al ick ubeghinnen 
upf te braken upt mijnen mondt. 

‚ Den menfch. Dit is Looz-waer eenen vreedſamen 
ſtrydt / ende ſeer behaghelyck aen allen het hemelfch 

hepz: want hier don? komt ander haer ende in haer/ 
eenen upt-nemenden Weede / eene ghedurighe bijde 
ſchap / ende eene vꝛeughdt in Den 12. Geeft. Want 
de bolmaechte loopen in den wech der gheboden / ſy 
nemen vleugelen aen als arenden / fp vlieghen ſon⸗ pos, ge 
ber moede te Wordt: overmits de booshedẽ niemer: rol 
meer fonder pijné en zijn/ende De deughdẽ nopt fonz / 
der prys ende laan; ende Dat iu fp-felveneerlpcende_ 
deughdelyck is / brenght fue vergheldinghe mede. pien — 
Ende gelijcherwijs als ghy de gene/die u Dep Daz edee 
ghen gevolght hebben / o Heere, gheſphſt hebt in De rijck ie viane 
woeftjne; ende de kinderen ban Iſraelmet het he⸗ altijdt (ne 
melſch broodt / het welck alderlep vermakelyckheyt Herabdeldinge 
in hem hadde alſoo hebt ghy defe getrooſt ende van WP 
den ſteen Der mortificatie zjn haer-lieden geſproten 
de alder-foetfte ende alder-fmakeltjchfte Wateren: 
ende de bittere Wateren, Daor’t hout des hepligen 
cruys/ zyn haer fact ende fmakelije geworden. Ende 
dat met recht/ om dat fp hebben ghehoorſaem 
geweefk/ende uwe (femme ende voys aen gehoort: 
Die hebt ghefept : Weeſt vol-maeckt/ghelijck uwen Macthos- 
emelfchen Pader Lvol-maecht ig. Waer toe uwen 
poftel Petrus ong ooc vermaent: Pp Hat ghy · lie⸗ 1,Per,:, * 
den / ſeght hy / in aluwen wandelende hadel/heplich 
zyt; want daer (laet gheſchzeuen: Bhp ſult hg 

eſen / 
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f weſen / om dat ick heylich ben. Ende den heylighen 
Rcobꝛ. Jadcobus bermaenr eenen teghelijcken / bate en 

vol·maeckt / gheheel / ende nerghens in ghebzekende 
fouden zyn. 

Chriftus Daer om als fp ſagen / datſe van mp/met 
foo menige weldadẽ voorkomen wierdẽ / en kondẽ 
fp niet laten mp in alle manieren wederom te beha⸗ 

Pfalz. genddit altydt tet herte hebbende: Wart falick den 
Heere Wederam geven, Booz alhet gene dat hp my 
verleent heeft?ever denckt hoe aen-genaem datmp 
Dir ig. Want waer ’t bpyal⸗· dien / dat de kinderen van 
eenen Roninck / niet achter enlteten dat verboden 
‘ware, oft Den Koninck foude moghen mishaghen / 
danalleen dat op lijf -fEraffe berboden Ware: maer 
een kindt nochtans wilde oock het minfte ghebodt 
bal-beengen/ja niet een wenck laten voor·by paſſe⸗ 
ren / ſoude t miet redelyck weſen / dat dit kint boven 

Tis groote alle d'andere bemindt wierde? Dus over leght met 
re u ſelven / ende fiet welcke kinderen dat ghy gelijck 
Weertuitene zyt ende hoe fchandighen fake dat het is om eene 
gotmacckt: ſnoode wel-lufte/ den wech Ber Bol-maeckthepdt te 
heydt te bees Verlaten, welch is het alder-meefte geluck / eñ blijde 
lata, fchap defer werelt. Want ick en roepe u-lieben niet 
i. Theſſa. tot onſuyverheydt / maer tot heplich-makinghe/ op 

vat gn faut magen ſmaken ende ſien / hoe foet dat 
ick hen Den genen Die mp beminnen ; ende Wat eene 

_gber-vioedighe foetichepdt ick haer-lieden gereedt 
Trooſt ode ghemaeckt hebbe. Laet mine Heplighen u ſegghen 
ghenuechte ende verkondighen / hoe veel Dat ich haer ghedaen 
es —— hebbe: hoe foet dat het haer gheweeſt is / De bitter⸗ 
ee Omer /e hepdt Des werelts verlaten te hebben / ende te ſma⸗ 
tweeeiehebbe en de beecken mynder faetichepdt / waer mede fp 
berlatens droncken ſullen gemaeckt worden in’t huys myns 

Paderg. Maer (men hebbẽ hier om niet alleen goet 
gevonden mp aen te hanghen/ maer ontfleken ende 
verlicht weſende ban mijne liefde/ ſagẽ klaerlyck / 
hoe redelyck dat het was / datſe my fauden Dienen 
met een vol· maeckt herte / eñ wierden grootelycks 
in haer-felven befthaemt/als fp ghewaer wierden / 
Dat de menſchen haer LIDtichlöcker begaven omde 
Wereldt/ dan om mp te Dienen. Och hoe Waren fp 
gedreven door mine lief del pen konden niet rufte/ 
noch flapen/ fp wandelden met alte ſrchvu 
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in mijne teghen· woordicheydt / om mp t eenemael/ 
ende alleen te behagbhen : fp ghinghen voordt ban 
deughden tot denghden/haer wegen Wiefchen/ghez | 
lyckeen claer-blinckendelicht. Maer als fp het al Lucr7- 
ghedaen hadden/fepden ſy Wp zjn onnutte knech⸗ 
ten / het ghene Dat wy ghehouden Waren te doen / 
—— Wp gedaen; ende ontallhcke andere dinghen 
e welche wy / Heere Godt / ende Koninck der Ko⸗ 

ninghen u ſchuldich Waren te bewyſen / hebben wy 
achter ghelaten te vol brenghen. / 

Den menſch. Myne onvolmaecktheyt hebben uwe Pſalm· iz8. 
ooghen aen · ſien / volmaeckt het maeckſel uwer han⸗ 
den / ende onfanghet alg eenen reuck offer in uwe 
Goddelgeke teghen-Waozdichepdt. Want ghy zijt 
weerdich dat in uwen name alle knien gheboghen 
moeten worden / dat alle menſtchen u in heslichepdt 
ende rechtbeerdichepdt dienen; alle de daghen huns 
levens / ende van deſe pelgrimagie. 

Sommighe hoofdt⸗ſtucken, die al-hier by exempel 
voorts ghebrocht worden, de welcke ſouden 

moghen te paſſe komen, om daer op 
| teberaden. . 

Voor treffelijcke perfoonen onder de ghemeynte. 
ve den MNagiſtraet / oft een officie ghefocht/ 

oft aen veerdt behoort te efen. 
Woe dat de vijanden Godts / tot Godts dienft bez 

hoogen gebracht te Worden / ende De fielen bez 
keert/van Hendenſtchap oft ketterye. 

Wie datter behoorẽ vervoordert te wordẽ tot eere. 
Doe dat men fal de Godt vruchticheydt vermeer⸗ 

deren’ ende het ghene dat Den Dienft Godts aen- 
gaet/in fp-felven/ ende in ſyne ouderfaten. 

Hoe dat men de Fuftitie fal moeten bebtenen. 
Wat ende hacdanighe raedt s-mannen/dat men fal 
ghebruycken. 

Hõe dat men den armen ſal moghen behulpſaẽ zjn. 
Hoe dat men de vhyanden ſal konnen verſoenen. 
* het vergheten van het on ghelyck dat ong gez 

aen 
Dan het betalen onfer ſchulden. 
Wan ſyn hups-ghefu te (chicken. 

. de 
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Voordeghene, die van middel-bare conditie zijn. 

Oft men genich officie al maeten aen veerden. 
Oft men hem fal begeven ter den houwelyckẽ ſtaet/ 

oft dat men on⸗ghehouwt fal bijven. 
Hoe ende in wat maniere, Bat men befonderlijck DE 

Godtvruchticheydt fal meghen ander-hauden. 
Foe Dat men fyn hmys gheſin fal fchichen aen⸗ 
gaende de Godtvauchtichepdtende andere noot⸗ 
ſakelycke binghen. 

Pan hef op-boeden finder Kindêren. 
Pan pers ende Veede t’ouder-houden met ſyn 

macghſtchap. 
Pae darmen allen twiſt / proceſſen ende vhantſchan 

ſal ſchauwen. 
Pan an on noodighe koſten ende maeltHden te mas 

tighen. 
Dan alle made jalouſie ende eer-ghierichepdt up 

te roepen. - NE 
zi fauderlinghe ſorꝛghe voor den armen te D2az 
gen. 

Woar anderen. 

Tat at ſtaet dat men hembehoortte begeben/den _ 
houwelyckẽ oft Den Religieuſen ende Van Welt 
ke religie / ende wat vrouwe / etc. 

Tet wat konſte / oft ambacht dat men hem ſal bege⸗ 
ven om ſynleven eerlyck © onder-houden. 

Doe datmen de Godtvruchtichept ſal oeffenen / en⸗ 
de hoe dick wijls Dat men hem ſal biechten. 

Oft men hem fal begheben tot eenich broederfchap 
__ eft Sodalitept. a 
Wat ende hoedanighe mede-ahefellen Dat meu ſal 

verkieſen. 
Om eenen vermaender oft waerſchouwer van on⸗ 
ſe ghebreken te verkieſen. 
Pan het upt-Deplen der aelmoeſſen. 
Pan de neerftichepdt Die Wp moeten ghebruyeken 

inhet ghebedt. 
Pan derecreatie oft Vermaeck des gheefts. | 
Pande fanderlinghe devotie tat de heplighe Ma⸗ 

qhedt Maria. EN E 
Ghebedt 
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Shebedt om tot de volmaecktheydt re gheraken. 
N 4 

pete VViefal my vleughelen geven als van eene duy ve, Pfalm;s4, 
ende dat tek fal vlieghenende rusten. — 6 

_ Cheiltus.Stagt op, haeſtu, mijne vrindinne, mijne duyve, Cantr 
mijne fchoone „ende komt vvant den. vpinter is nu voor hy, den 

_veghen is over-ghegaen, ende gheyaſſeert; de bloemen Zijn ches 
fieninonslandt, den tijde des ſnocyens is aengekomen,de femme 
_dertortelduyven és ghehoort in ons landt den vijge-boom heeft 
fime vroeghe vijghen voort ghebracht,de bloeynde vvijngaerden — 
hebben haren reuck gheghe ven; Staet op mijne wrindinne, mijne 
féhoone, ende kome, mijne duijve inde gaten der fleen-roetfe „in 
dat hol van den muer: Estee aren Webatehet dd 
De ſiele.ic hebbeo alder-foetflen Ie sv „ nwe Stemmt 

ghehoort ick hebfe hooren Rlincken inde ooren minder herteifs- » 
nademael dat den printer mijnder fonden voor by gepaſſeert is; 
endeghy noodt my, dat ick u die mijne fiele bemindt, ſoude naer- 
volghen. Maer gheeſt my te kennen vvaer ghy vveydt,vvaer ghy 
ruf in den middach,op dat ick niet en beginne hervvaerts,ende 
derpvaeris vvoeftelijch te loopen naer de kudden mijnder gefellë, 
Vv ant d alleen begheere ich naer te volghen , Want ghy zijt weet ſtant⸗ 
sine falcheydt : Ende Wie iſſer die my fal af-fcheyden pan, baſnih m zer 
geweliefde,pas den wech der volmaecktheydr?is sE tribulaties ermee 
oft benautheydt oft hongher, oft dorſt, oft eenighe andere cred-Veuas. 

ture ? Ick falop den wilden vijgheboom klimmen, ende fal de 
_gdelbeydt des Wereldts met Zachens verfinaden, opdat ick, 
u ſoude mogen ſien die daer zijtden genen die vander teuwvic- 
hd vervracht hebt ghevveeft : ick fal op den. palmboom Cant.7. 

_ klommen, ondefijne vruchten aen-grijpen, ick fal aen-veerden 
de volmacchte liefde de vvelche ide volheydt des vvets O foeten 
Ies v hoe kleven arbeydt ſal u dit wellie lanck-darighe 
vufbe: hoe lieflsch (al bet vrefèn u te volghen o Heere! met ute 
hanteren, en breught gheene bitterheydt mede; maer u naer te 

_ polghen vervweche vene onfprekelijcke ſoeticheylt. VVant fiet Cant.t, 
6 4) zij ſchoon mijn efsende cierlijck:vervoont myu — 
8 P et 
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het welck, de Enghelen verlanghen v aenfchouwen , ende hee 
falany gbenoech zijn. Maer eylaes! Wat iffer, o Heere, dat mijtie 
begheerten, ende den voortganck pande volmarchtheyt, in my 
belet ? Siet,fieto Heere def NN. verachteren my ute volghen, 
ende beletten dar ick niet en fake hoe foet dat uwe vrucht is 
aen mijnen mondt, Dat my vermane, ende ver Wecke ten mina « 
flen het exempel vande begheerluckheyt der Wereldefchermen- 

Bernard. _ fchen: Want Wie beeft oyt eenen eer-gierighen menfch ghefien, 
epiſt. i83. die verfacyt Was merd’ eere,die bp nu bekomen hadde ende niet 

altijdt hier op uyt Was, om noch tot eenighe anderete geraken? 
T is ſchande Defghelicken en. wordt ooghe door het ſien, noch d'oore,door 
— bet aen-booren van eenen nieus gierigen menſih noyt verfacyt, 
eben neerſi⸗ zoch ooch de begheerten der ghener die door ghiericheyt noyt te 
—— vreden en zijn met de rijckdonamen die fj beſitten; defgelgchen 
Icue vijche van de ghene, die Wereltfche Wellusten, lof ende prijs van de 
sro, Wereldt ſoecken; En zijn defe niet ghenoechſaem, om my va 
Asadere sagen 

Bait wp om ijze luyicheydt endetraecheyde te befchruldighen?v V'y behoor= 
be cruwighe. den ons te ſchamen dat Wy gheene meerdere begheerte en ghe= 

voelen om gheeftelyeke rychdommen te vergaederen. Dat dass 
wrijne fiele befchaesnt blijve, de Vole fy nu bekeert zijnde tora 
o Heere,nochtans met mindere aſffectie, de deghdt vervolght, — 
danfy vante voren ghedaen heeft de boosheytende defonde; fy 
moeft haer fchamen , datſe nu onachtfaemlijcker het leven — 
foeckt , dan te vorende doodt ; ende met mindere neersticheydt_ 
harefalicheyt.dan fy bier voor-tijts hare bederveniſſe vervolght 
beeft.VVant op dat Wy im gheender manieren v ontfchuldighen — 
en ſonden zijn in den Wech des levens te vervolgen, foo is°t hoe 
dat mendaer in raſſcher loopt, hoe dat men ghemackelicher 
over den Wech gheraeekt zende u licht jock, boe het meerder 
Wordt hoe het beter om draghen is. V Vat fal ich antwoorden? 
moet ick (oo dier bekoopen , ellendich, ende veel onvelmaeckt- 
heden onder-Worpen te Wefen? moet myd’ ijdelbeydt foodiër 
flaen, dat iek niet volmaeckt, ende goedt en begeere te weſen, 
ende u niet en begheere toe te bebooren oft aen tehangben? Ig 
mijn beddekenende mijne welluſte hebbe ichu ghefocht , ende Ë 

niet — 
4 

ee 

Kenan 

has renden ste ne de 

Ee 



__Beraedt van deVol-maecktheydì. _ 227 
Biet ghevonden :ick falop-Paen „ende om gaen de ſtadt, door 
de ffraetkeris; in de ffraten fal ich u foechen dien mijne fiele 
bewiindt . Ach heb u ghefocht, ende niet ghevonden , icken heb 
gheene rufte ghevonden, ich en heb nier ghevonden al-Waer = 
mijnen voet foude moghen raften, ick en beb in mijne fiele nier | 
ghevonden,Waer in ghy foudt rusten. Trecht my, dat bide ich, Cant. $: 
naer u, ende wy fullen loopen in den reuck van uwe falven. 

Vꝰant fiet; ickbelijde heden in uwe Goddelijche teghen-Woor= 
dicheydt o Heere ; die mine izle pan de doodt verloft hebt, ende 
mijne voeter vander val, op dat ick beghaghen mach. In der pralm.s5: 
eeuwicheydt en fal sch, van uWegheboden niet af-Wijchen : Ick, 
hebbe my ontkleed: van mnenrock, hoe ſal ich daer mede Cant. ꝙ 
gekleedt Worden?ick heb mijne voetên ghewaffchen, hoe fal sch, 
die vayl maken?maer ick ſal gaen van dengbden tot deughde, 
tot dat ichu denfchouwe, den Godt der Goden in Ston, ende 
dat ich woonachrich zj inu huys,allede daghen mijns levens: — 

Practijcke om de vol-maecktheydt te verkrijghen. 
| (jer dd overleght/tot wat trap der deughdẽ / dat «, Onderſoect 

ghs ghekomen zijt; Ende op dat gu ſoudt weten / tet wat trax 
aver ſiet wat bier af ſeggen Albertus Magnus / oft den PT VER 
B. Bonavbentura / ende tot deſe kenniſſe gekomen zynde / —J — 
ſtelt ween ſeker eynde / oft eenẽ ſekeren trap bosrder/ tot 
Ben welcken gijp binnen eenen geſtelden tüdt fekerlijck 
met alle neerftichepdt ilt trachten / noch en ruſt aft 

en flacpe niet / tot dat ghy daer toe ghekamen 3ijt. Broen. 
Ten tweeden / het (alhier en bove profüútelijck weſen / Bebeelt ute 

fynen hepligen Enghel oft ſÿnen Patroon deſe begeerte read 
eft bictozie op te dꝛaghen sop dat gp in fulcker boeghen sen Hoort: 
haer lieden hulpe foubt mogen ghenieten / ende ſooda⸗ ganckin ten 
nighe fende mooght upt-raepen. Bier toe vermaende Weed des bek 
ende verweckte ben B. Cijppfoftomus alle menſchen maecthepts 
Hom.1.in Geneſ Als hp ſeght: Ick bidde u-Ifeden al r’fas 
men / Dat ghp een paerlĳek ubefte wilt boen / ſoo ghs 
bet felbe bante bogen niet gedaen en hebt / bat gip de 
faute bie de affertten uwer herten aldet-meeft berdert 
ende ontruſt / upt uwe fiele wilt banner / ende door eene 

_Bebote gedachte) als met een gheeſtelijck ſweerdt / u⸗ 
fetben ban Ale gnade beroerten wilt verloſſen, 

BE Pz Schiet⸗ 
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Schiet-Ghebed keek 
1-Cor.a, J, Oopt: Aoo ſeghtghy Heere,dar ghy verkrijghen — 

Trecht ons aer u, ende va y (tien loopen in den reuck 
üvver falve 

— Komtendel tact: ans ep-klimmen tot den berch des Heeren, 
ende rot det huys van lacobs Godt, ende hy talous fijne . 
vvt Shen en,énde-vvy (ilena vvang delentin lune paden, 

Piatra, Ick hebbe ehe eyde. nu he bbe ick oegonft. 

Plalró. lek bi de u, volemeckt mijne gaù ughen in uvve ‘paden. 

Plal.833 Stiichis denman vviens hulpe và u1s,hy heeft op⸗ Kkhminge 

vent RE u herte ghetchicke i ft t dal der tranen, In de plactfe 
nel eh et rhadde, Maer vvie kan ke —— u Heeres, 

ten zy dar y hem ghetrocken 4 h-bt. 

LET ALL: GATA TEER: 

Van de beletfelen des voort- gancksi in den vvech des 
Heeren, van de daghel ijckſche ſoude, ende 

de bekoringhen. 

J Demel dat iemandt met De kinderen van 
Iſrael unt de flavernte van Egppré verloft is/ 

ende tracht om te Komé tot Den berch Godis Greb 
Den dudpet faa Daer denhelſchen Pharas atie “eerftichepdt alg 
eat emor hy met Peenemael Den menſch, die —— 
Mau Ee ganck 
rat scuae  Maerden hemel / af trecken en kan ban den wech der 
maetk · herdt faltchept; dat hynochtans deez verſcheydẽ bekorin⸗ 
des vca ghen / ende eenich kleyn ghevecht ſynen voortganck 
— — ſoude mogen beletten. Dus is het noodich / dat —* 
non ze pes Var wapenen voorfien zyn / ende dat wy wetẽ VAI Dee 

testen. Ae he wy meeten Vechten met De princẽ defer Dup * 
muffe us Ede hierom ſalhet noodtſakelhck weſen/ 
alter vande aghelyckſche ſonde / ende Ban De re⸗ 
medien teghen die bekoringen / breecder te handelen. 

MEEL TA NR 
Vande daghelijckfche ſonde. 

Het bereydende Ghebedt, als boben. 

melaetſchepdt ban on-belmaect heden in De tegens 
weerdicher: Godts eude geheel het hemelſch hepa. 

Het Goch dt, als haten, 

— Het 

———— WEEG — 
De voor ſtellinghe der plaetfe is/ e bemerken de 

ſiele/ ende u-{etven gheheel / als dver deckt met 

J 
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Van Beköringhén. 229 
we Hee r.poine. Bemerckt u voor leden leven / ende hoe 
veel randen eade fauten Dat ghy gedaen hebt. Ten 
rerſtẽ / aengaẽde nwe maniere van leven· Cen twee⸗ 
den / is t dat ghy een religieus perſoon zyt / aengaẽ⸗ 
De uwe belefzen ende regelen / in het verſterven / in 
de ſeedbaerheydt. Ten derden / in het ghebedt / eude 
in her gebeupeht vaarde 9. Sacramenten. Tes: iere 
den / inuwe wercken / oock upt de gehoorſaemgeydt 
ghedaen. Cen vyf den / i uwen dagelyckſchenr han⸗ 
delzende verweckt in u/ een beroueñ leetweſen ur 
gantſer herten / eñ verootmoedicht uwẽ gere: uut 
abpfult bevindẽ dat uwe rechtveerdichey an reerd 
miet enis Dan’tiaken der maenfuchtiger zun oen, 

Hetz.point. Ober· leght de grootheydt bau Le Dar Groetheyret 
gelyckſche fonde. Ten eerften/om datſe onſen graa Her vaat: 
ten God: vergramt / ende Den hepligen Ghecſt be⸗ ed — — 
droeft; Soa dar/Waer’t bp al-Dien vat ren De ghe⸗ lere. 
Beele wereldt met eene dagelyckſche (onde ve daen, Ep heli. 
ſoude konnen verloſſen / het felf De niet gesorloufs en 
fonde wefen. Het welt ghy / epylaes!:ſoo menich mael 
am ſulcken kleynen oorſake gedaen hebt. Tentwee⸗ 
den / ten opſichte ban de menich vuldige wel daden 
die Wp ban Godt al-machtich ontfanghen hebben. 
Cen derden / om dat Wp in het daapfelzert veel meet 

dooꝛ de religie / Gode toe gheepghent worden. T ent 
vierden / door Dien. Wp oñtalſycke veel hulpe eude 
byyſtanden in’tdaepfel ende in De religie hebt: raa 
Dat hier ha den DW. Bernardus feer Wel ſeght: Gijn Sem. 1. de 

ſcoht /het enig gheene groote ſake dat ich dus bly⸗ converts 
vebIin deſct dagelyckſche ende alder minſte ſonden; Pauli- 
Dit is / beminde / ſonder berouw leven / dit is core 
aſteringhe teghen Ben H. Gheeſt / eene laſteringhe 
Die mette vergheven enig. - 
Het4 point. Beimercht de ſchaden Hie de Daaclijck: Schaden dee 

che faude mede-brëght. Cen cerftéjatie t Date de t° PRS fee ſonden 
gratie niet wech eu neẽt / nochtaus Beracitters us ede —— 
reden wech Der deuchden / ende maeckt Be ſelven 
maepelijck. Ten tweedẽ / fp verdanckert alle dare 
Bere deuchden / ervunlt Be ſiele ve welcke de Grt 
Cheiſti is eude vermindert De lief de Teun derdẽ /ſn 
maeckt ang miftroaftich/ verbult ours met deoef yes 
Ben ende verſcheypen quellurahen nich wals zeck 
Beel jaren langh. Alſoo heeft De ſuſter van Peeus 

9 3 Caria 
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Damianus ſeſthien jaren geduerichlycken geguelt 
gheweeſt am eene curieuſheydt. Cen vierden / fp 
maeckt ong onbequaem om de geeſtelhcke vertroo⸗ 
ſtingen te genieten / ſoo dat men noch wereltlycke / 

Hier. epiſt. nach religieuſe ghenoechten deelachtich en is aen⸗ 
ad lul. gheſien / dat men hier fijne ſumelyckhepdt niet roe- 

— ghedaen en Kan zyn / eũ daer vervult weſen met het 
gene dat het verftant vermaeckt. Len vyfden / doorz 
Dieu Bat de daghelhckſche fonde ong ſtelt in groet 
peryckel Ban in doodt (ande te vallen;want gelijck 
Den B, Auguſtinus feer wel ſeght: Wp moeten berz 
Vaert weſen / dat wy eens ober vallẽ ſullen wordẽ / 
van de menichte / is t niet bande grootheydt; want 

Zcel.iz. naer het ſeggen vande Scherifture / Die kleyne din⸗ 
gen verſmaet ſal allenghskens neder · vallẽ. Waer 

Deord vite Mſeer wel den D.Bernardugdefe ſentẽtie poeght; 
ad francs. De ſiele die Gode toe gheeygent is / moet alſoo ſeer 
att haet wachten ban kleyne ſonden / als Van groote. 

Dat vat onderschept iſſer /t zp dat hp Lerdrinct 
doorde groote baren eit golben/oft dao, veel drup⸗ 
— díe Door het onderſte vã het ſchip allenghs⸗ 
ens in dringhen? Waer door be krachten der fiele 

verdwyiynen / ſoo datmen aldus lichtelhyck in doode⸗ 
ficke ſonden valt. Ka Bat meer is / ghelijck den B. 
Gregorius ghetuyght / men fandicht dickwyls lees 
lycker mn eeñe kievne ſonde / dã in eene groote:want 
in de groote / gelijt den menſch lichtelijcker tot ken⸗ 

niſſe komt / alſoo komt hp oock gheringer tot beter⸗ 
niffe; maer de kleyne / ghelijckmenſe kleyn acht / ſoo 
iffe foa beel te arqger/eude blijft onste langher ende 
te bafter bp. Een feften / bemerckt dat alle groote 
ſaken / noodtſakelijchen aen kleyne fakten zijn hans 
ghende Daer om let deit o2ateur oft wel ſprekenden 
man / oork op De fpllaben/ ende d'onderſcheydingen 
Die tuſſchẽ de aarden geftelt wordẽ. Cen ſevenſten / 
dat dicwiyls Leo, Godt / als groete ſaken gerekent 
worden / de welcke in ons goet duncken / kleyn zijn / 
gelijck't blijct geſchiedt te weſen in den genen die 
faut vergaderde Nu.rs.in Achan Lofue 7.eft in Mop⸗ 
fes die getwijfelt heeft/Nu.zo.elf/i.Reg 3. Ananias 
ende Saphira Actor. gten laetſten in de ghene die de 
wercken der bermherticheyt veronachtſaemt heb⸗ 
Ben/Math.26.O mijne ſiele / wat iſſer bach in 9 be | 
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reldt / dat gy ſoo bemint/ dat n kau verweckẽ / om 
n · ſelven ſucke hinderlijcke Dingen te onderworpẽ. 

Het 4point. Bemerckt hae grootelijcx dat Be Da: Be vagelijc⸗ 
ghelijckfche fanden ong beletten. Want hae klepn (che tonve 
Darfe oock zijn/ fp benemen onfe authazitept/ ende de si 
beletten dicwijls groote falten:ja ontftichten anfen Terres vies. 
even naeſten / die haer verwonderẽ / datde gene DIE mijns groote 
ſoo dick · wijls communiceren / biechten / bidden / ſaken. 
Godts lof-fanghen ſingen ende zijn t Acligieuſen / 
die alle dinghen verlaten hebben / dat die noch ghe⸗ 
banden zijn aen ſoodanighe kleyne beuſelingen / die 
haer / alis t dat fp haer epgentlijck Daer niet mede 
en bekommeren / nochtans Bick-wijls verw innen, 
et ig pooꝛ⸗· Waer beklaghens weerdich / dat Den 

enfch/die foo veel gedaen heeft om Godt te befitz 
tertinoereltgte/ ſoodanighe klepne beletfelen/ var 
Gem niet en worpt; dat hy die ſos Diep ghegraven 
heeft / om levendige waterẽ te vinden/nu op Ghendt. 

(Een tweeden / defen verergert oock De geheele gez 
mepute / want hp hier dooz quade ghewoonten in⸗ 
brenght / de welche na der hant oock dic-Wijls met 
alle neerftichepdt der Overſten niet en konnen ver⸗ 
betert worden. Leu derdẽ / ſiethoe dat de Heypligen 
pack He minfte ſaken gefchouwt eñ geftraft hebben; 

ghelijck Euſe bius bp CTheodoretus getunght / etc. 
_ Her 5point. Bemerckt Dat het eene ſſavelijcke (ale 
18/aock dagelijc{che fanden te boen, Want dit alfoa 
beel is / als oft ghy fepdt/dat en ig niet verbodt op 
De pijne van Den hals; Dug luft het my / ende is m3 
geoorloft quaedt te daens ter cantrarie / merckt Dat 

het den kinderen eyghen is / oock de alder-klepnfte 
ſaken te vlieden. Het welcke Godt den Heere fag Bet ſtaet een 
aen-genaem is / dat hy eenen ſoodanigen meer acht Sobts kurt 
Dan dupfent andere rechtveerdige / geiyck het biyct ne eere 

‚inden HD, Antonius / Job / eñũ Abꝛaham. Want fulcz ge vriezen zic 
kẽ man (oect Bodt al machtich / die ceué chupn daer Bote fare: 
tegenftelt/ eũ Dieftaen faude tegen hẽ Baoz’t landt Vader wr: 
Bat Bp hun niet berderven en faude. Siettot mat Bae 
gerheven falken dat Godt ig verbeffeude den gene, beech. ab 

die defe klepne dingen ſchouwt / eũ hoehn d'andere 
auwe ende flappe mẽſchen met veelderlen geeftes 
beke on-gerufticheden ffraft : Want Ben genen die 
Miet mede en werckt men een kleyne gratie/Die hen 
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ghegheven wordt / enis gheen grooter weerdich; 
ende Woet hem ou: fijne louwicheydt gheweygert. 
Want de fanden / fra wel de klepne als de gröote / 
en konnen niet ongbeftvaft blijven ; want dit ghez 
fchiedt hier / oft dao? Ben menſch bie Lan de felve 
teet-Wefen ghevoelt /oft door Godt / die het aldus 
fchickt dat fp in Dit leben gheſtraft worden / oft fulz 
jen naer Dit leven gherepnicht worden door het Daz 
gie-bier. Maer feght mp doch / om at pris (oudt 
ghy willen levendich verbrandt weſen? ghn ſult mp 
antwoorden / om gheenen ter wereldt / ende noch⸗ 
tans ftelt ghy u daghelycks in dit perijckel/am eene 
yjdelheydt / Ec. Wee dan u/ Die don gerechtichendt 
treckt met ſeeltkens der yjdelheydt / ende De ſonde 
als eene ftrenghe des Waghens. Wier om maetkt 
een vaſt propooſt omeen generael oft ghemeyn onz 
der-foeck uwer confcientie te doen/ op dat ghy faut 4 
moghen gheraken tot eene fupbere conſcientie. 

T*famen-fprekinghe by een verden uyrdeheylige _ | 
Schuifture,de vyelcke men {al moghenlefen _ 

ten tijde van cenighebekoringhe. 
De menfch. Myne gedachte anftellenmp/dievan 

te voren in vrede (liepen eit vuftedert ; ſiet mijn 
herte door eene groote Verffropthepdt woedt Lan 
teghen ſtrydende winden herwaertgenderwaertd _ 
gedreven ; ende ick en ſchyne / noch in Godt te ghe⸗ 
Ipoven noch te hopen, louw ende flaperachtich Wez 
fende ‚ mp en komt anders niet dan aertfch en dat 
verganckelyck is te bozen /’t en behaeght mp nief 
hemelſche Dinghent'ober-Denchen / heten luft mp 
niet te bidden ; maer Wel mynen tydt over te bren⸗ 
ghen / met Klappen ; mijn herte wordt over-vallen 
Ban droefheyt / eñ mijne ſangh liedekẽs zijn veran⸗ 
dert in kermẽ. Ben ick Dan de zeezis t dat ick ſeg⸗ 
ghe: Myn beddeken fal mp vertrooſten / eñ ick ſal 
verlicht Worden met my felven ſprekende in myne 
ruff-plactse ; Ick worde verbaert door droomen / eũ 
daer mine gedachte worde ich met grouwel beſtoo⸗ 
ten. Bier om minder fiele verdstet haers levens, 
fpaert mp Heere / want mijne daghen en zijn nief. 

Den Enghel-C hp woedt met bekozinge bebangen / 
onde De tentatie oer valt u / maer Weeft gieruft 
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van herte ende Meet gaar al var het anders niet en 
is dan eeue tentarie ende bekoringhe / vaer Bin nu 
mede bevechten Yagdt. — 
Den men(ch. Ick Late mij dat niet voorſtaen sft ſy 
is foe geweldich Hat ickſe niet en han Deenen. 
Den Enghel.@n gevoelt ghy niet / dat u Barr DE DUDZ 
Bel voor geyoauden Wazst het gheue pat edn fri miel 
beeft ban geedt/ende dit foolebvendich/ dat ghy Bet won vaandel 
felve schijnt t° aen ſchauwen 3 (want daer en woedt acntecht ons 
niemant gevonden / gelyc Den Philoſooph ſeght / die tot het giget 
in fijne wercken / fyn epnde als guaet / oft vanni HAT Rr 
Der gbetheyt (p-felven Booefteltjghevaeit gjin niet! oer, 
dat ghp daar defe aenlockinge tor de foude getrocke 
wort / ende ſeght ghy noch Dat ghy outſtelt Wart, / 
dat ghy benout ende ongeruſt zijt Dit is Duarte 
bekoort worden / ende Bear ue quade begheerlue⸗ 

_bept ghetrocken ende aenghelockt Werder. Siet / 
Wordt Lan uwe Eva ceneit appel voor ghehouden; 
Wacht nom de liefde Bats: ouder den hevarlf is u 
vergun EERE venyn Han ader ſſangen an Deur zu 
gheneſelyck. De Egnptenaerfche prouwe / vat is nu 3 
vleeſch / neodt eñ blepbt u; maer ghy alg eenen ſup ⸗· 7 
heren Joſeph vliet van haer:ſy locktu / ala Chanar gese, 
dede / oft ghelyck Dalila / en laet u niet met arcen) 1070. 
ende vermoepdt u Hoer menich⸗ vuldighe ghedach⸗ 
ten / oft el fp ig u wedersfpannich als Agar; daer⸗? Genei. 
om Maeckt ende bidt / op Dat ghy niet en valt in bez ê 
Kostughe: mogelijck falde vitecldt/oft Den ſondaer 
hem voeghen wet üwen vyandt / ver weekende met 
woorden eude exempelen tat ſonden / ende vervol⸗ Tim,. 
ghen ben ghenen die Godtoruchtichlck even/ aft 
Berlepden haer dear de liefde Van eenighe ctcaruz 
res Want ghelijck Der IO yfen-man feat / Godte Sap ree 
creaturen zijn tot haet ghematcat / ende tatesne 
bekoringhe / endetot eenen ſtrick Lande Baeten der 
enwifen. Pier om neemt uwe toe vlucht aotstitrer: 
delyck tot Godt / ende oberleght / wat / erde tet Wat 
cynde u ter voor gheleudt wordt / ende gho fit den 
vijandt konnen ovber· wumen / ſteunende op Godts 
gratie. * BREN en 

_ Den menfch. Maer ick ben gheliomen inde Diepte, Plolan-45 
Ber zee / ende De tempeeft heeft wy verdrencken: 
hoe fatickt Gier wpt gheraken? Wie ſalmy verloſſen? 
—1 Ps hoe 
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Ben fal ick weder · ſtaen ſulcken groete ende langh⸗ | 
urighe bekoringhe / teghen de princen der Wereldt 

Koh. £, —* ai dupyſterniſſen / tegen de gheeſtelhcke booſ⸗ 
eden / 
Den Enghel. Siet ghy treedt als nu in den Week 

der falichepdt / miftraut Ban u eyghen felven / ende 
idd fteltu betrouwen op Bodt, ende Gp falugheven de 

| genteren / as vegheerten uwer Gerten ; Godt is gherrouwe) Dre 
hen vat hp Uniet en faltenteren boven dat ghy vermooght.En 
beemach. ghelooft ghyniet het gene dat de Waerheydt ende 
Coxio. De Wyshepdt ſelbe gheſproken heeft? 

UN Den menfch. Ick gheloove ſekerljck dat Godt de 
eeuwighe wsheydt ie/ende in gheender manieren 
lieghen en kan; maer door Dien dat myne Krachten — 
foo grootelycs verflout Svend ich/dat ick foa 
mentch-mael Valle / ende ben gheduerichlycken in 
vrreſe / dat ick het guaet/ Welck ich niet en Wille, fal 

ee id OE er Er 

doen. Pochtanggelaave ick dat hygetrou ig/ende 
en fal miet toe-Taten dat ick ghetenteert (al worden — 
Boven mijn vermoghen; ende Dar tek niet vallen en 
fai/ dan met mynen vegen wille; jae Dat meer i/t 

Did dien ick begheere / foo fal ick door fue qratiemet 
DE bekozinghe oock myupzefDt ende voort ganck 
gen. | 
Den Enghel. Maer aenmerckt wie Dat het is /die — 

aen-locht/ Dat ghy faudt af. wycken van Derechte 
De ſounde am paden. Enis Get niet eene alderſchꝛoomelyeſte fons 

| — de / de welcke van nu al-eer fp u ghevanghen heeft / 
berechte oee ontneemt u De Krachten uwer ſiele / endetreeht DE 
gben Gors, felvetcenemael tot Ber aerden/houtfe ghevanghen 

ende trechtfe merckelycken af ban hare falichepdt 
Diet dacr-en-teghen Van d' andere zyde noodt ude 
deughdt / die Belaoftu alle hulpe om u op Den ghe⸗ 

De deughdt noechlycken mech des hemelg/jatot den hemel ſelve 
noot ons tot te leyden / om u Hoog veel victorien vermaert te ma⸗ 
Den genoech: ken / uwe verdienſten Boor de felve te vermeerderẽ / 
— ende daer en-boven oock uwe meerftichepdt ende 
ende belooft Lodtmoedicheydt te verwecken. Pant den ghenen 
hulpe, Dic Ver Wint / Wordt ghegheven het Mannga: ende 
Apocz2, ghelüch hier vaar-tndts aen onfen Salich-maker 
Matsh,4. ghebeurt is/ alſos fallen u Engelen dienen/is’t 

À dat ghn hier in u ſelven verwonnen fult hebheng 
Ende fandt ghp eenen anderen Ben raet geene | 

Wi 
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in Die fondete confenteren t Daer ghy ſiet / datghyu 
door deſe aen-locktnahe ghetrocken Wordt in dert 
af-groundt Van miferten ende ellenden: want ghy 
Weet wel Dat den. gene/ Die De fonde doet / eene flave 
iavan de ſonde. Och / hoe gronte ende laftige flaverz 
nije is het / dat den menſch ſoo veel on·ghelucks onz 
Der-\vorpen ig! ende wie ist die men hier in Dient? 
bet ig uvldeſch ende debegheerlyckeydt der ſimen / 
De welcke on verſadelhck ig. Ende ghelycker · wys 
als den knecht eenighe heerſchappye begint te heb⸗ 
ben/on-verdzaghelijch ie / alſoo deſghelycken socks 
uvleefch. Dus meet ghy met den eerften He aenko⸗ 
mende bekozinge banu keeren/ende ontdecken des 
bijandts bedroch aen eenen ghetrouwen vriendt. 
Aant wee Den ghenen die alleen is / ſeght Den Wy⸗ xecleſa 
ſen man / ende bemercht/ dit bidde ick u / oft ghy in 
den dach des oordeels ſoudt Willen in de bekozinge 
gheconfenteert hebben. 

Den — ve ich —— 
Den Enghel. Och met hoe veel ſuchten ende tranen … 

flut ghy tillen ende Wenfchen/ maer moghelyck te ke — 
laet/ Dat ghp gheen conſent ghegheven en OUDE er vari noch 
hebben! waer om is t dat ghpruin tyyts niet Wijs fuchten/ nocn 
en zyt? Fet dat ghy heden ſyne ſtemme hoort / hohe 
foa en wilt uherte niet verherden. Wat falich ſeg⸗ Heem 
ghen Ban het vreeſelyck ende ſchroomelyck oog: —E 
deel $ en ſoudt ghy u niet ſchamen / dat ſoodani⸗ 
ghe uwe ghedachten / de gheheele wereldt ver⸗ 
openbaert Wierden td Wat fult ghy den Heere voor 
andtwoordt gheven / Die udoo2 mp nu Lermaentd 
Wat fult ghy mp konnen Leordt-bzenghen om ute 
ontfchuldighen / Bieughedurichtijcken vermane? 
Waer fult ghy u mede honnen verſchoonen? 
Den menfch. Met niet met allẽ / om de waerheyt te Wat faïdis 

ſegghen, want ick claerlijck fie dat het quaedt is / droebigber 
Batick dae: ende ië't ſaecke dat ick rechtſinnelhck —— 
ende oprechtelyc wil sordeelen / dat ick dus doede nan mer vers 
Be Wet ende Ben raedt van mynen Heere ende miy⸗ danckelicke 
nen Godt verfmade. gheuoechten 
Den Enghel, AIs t ſake dat ghy op De eeuwicheydt L ekain 
wilt letten / wat falu droeviger als dan weſen / dan —— 
dat nae korte ende verganckelycke ghenoech⸗ 
ten / d'eeũ wige tormenten gekocht / ende wl se Eccli. 
e yd⸗ 
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Tacob.t. 

Tercun.z 

Chriſti hee 
klach ef bees Mijn Dierbaer bloet! Siet/op dat gp foudt megen — 
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bljdschappen verlagen hebt. Dus weeft gedachtich 
uwer upterften/eude in der ceumichendt en fultgha — 
miet ſondighen: nach en laet-u niet voor· ſtaen Dat 
ghn alleen zyt in defen fErydtsaenfchhout Be hepligẽ/ 
hae sarden H. Antonius / Paulus, Cobiag/ende _ 
Beel meer andere gheoeffent hebben gheweeft/onde _ 
bee vermaert Dat fp daor de geheele wereldt ghe⸗ 
worden zyn / door Dien Dat fe Kloechelijekt ende mans 
nelyck gbeffreden hebben. Want niemant en wort 
ghekroont / ten zp dat hp wettelyck gheſtreden 
beeft. Ja dat noch meer is den. Aacobus ſeght: 
Salich is Ben man Die de bekoringhe verdzaeght; 
want als hy fal bepraeft zyn / ſoo ſalhy ontfanghen 
de kroone des levens. Ende al waer t oock dat na 
Dit leven gheen ander levenen volchde / enis tniet 
beter ſalichlyck ende met eengeruſt herte te leven / 
dan fijn ſiele met oneerlycke oft andere quade ghe⸗ 
dachten te beſmetten endete outruften? Siet / nu 
beproeft ghy / ghelyck ick gheſendt hebbe / hoe beelt 
ſwaricheden Dat uden vyandt aen doet / alis tdat 
ghyhem nach muwe ſiele niet en hebt laten in-kaz 
men. Dat faude hp al bedryvẽ / ellendige mente 
boe frhadeljck faude hpu weſen / waer t fake dat 
be vryelyck / gheſyck int een in ghenomen ſtadt her⸗ 
waerts ende derwaerts u herte macht verwoe— 
ſten? hy faude’tal- daer ont wyffelyck alinbzande — 
ſteken / ende met den ſweerdevernielen. 

Chriſtus. Wat quaetheydt hebt gin in mp bevon⸗ 
den / dat ghy u van rp Wilt vervreẽeden. Gaet dear — 
ſeght mijnen Propheet / tot de eplandẽ van Cethim 
ende beſiet / eñde ſeyndt tat in Cedar / rũ aen· merct 
ſeer neerſtelyck oft des ghelycx gheſchiedt is /aft 
renich volck fijne gode Verandert heeft / ende die cu 
zyn nochtans vooꝛ⸗· waer gheene goden: maer mijn 
volck / ghy verkeert uwe glorie in eenen af godt. 4 
Ehp ijemelen verandert u sfeer Bier af / ende ahp 
bare paogten Woet krachtelyck verwoeſt. En Woet 
niet met vecht dat eenẽ af-godt genaemt/ent wiens 
wille gijp mp verfmaedt/ die u gefchapen ende Verz 
beven heb/ende daer en boven ũ gewaſſchen heb in 

maen totdat eene kaste ghenoechte genieten / veracht gyo al umje 
ſendaer Be nen raedt ; ende alle mijne wel daden en vermogen 

had a 

— 
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bp uutet/ap dat gp alleen foudtmegen ghebaupe? op fijne met- 
ken het gheue dar uden duvvel voor· felt; qljp EN daden niet ar 
acht met met alte Het gene dat ick u beloof: heb / op Pale 
dar gp teeuwen iufte foude moghen hebben voor 

genot ſoghen bick tadts het gene dat nee bedrie⸗ 
geloche werelt boor ſeydt. En fiet gn ntet hoe lee: 
Tyeleft berganchelijck vat dese dughen zijnd ia 
_toopralte be geflachten Des wereldts ende fiet ' 
veel dig ſendt men{chen Darter gijeusnden Wade 
„Bie mer defe Wel-luften / ende vergauckelycke Din” 
ghen des werelts / verrwyfelt hebben ge weeft/ende 
daag de selve verloven zijn gegaen/ oft wel met veel 
tranen endedzarfhepors,qualjck ten langhen laet⸗ 
ften eene Korte genoechte betaelt hebben. Cen laet⸗ 
fteun/ en eet gp uter Dat gho ſtaet in myne tegens 
Weardiehepdt/Die uwen Rechter / uwen Heere/ende 
uwen orinck ben / en ſult ghy ny noch derren bez 
ſpotten / ende mijne geboden verachten? Ick noode 
umer de eeuwige pᷣryſen / ende Den dupvel ner de 
eeuwelyck duerende tormenten. Ick hebbe voor u 

_ mijn blacdt geſtort / ende de doodt beſuert; ende ghy 
tu verlanght nergheug meer na/ Dan uwe doodt 
endeuwebederveniſſe. Ick hebbeugeſchapen / ende 
Den dupuel ſoeckt ute vernielen /-ende ſal hp noch 
blyven d'overhandt Gouden? Ick hebbe toe ghela⸗ 
ten dat ghy ſoudt ghetenteert worden / op dat ick u 
alſoo — ſoude oft ghy ghetrou ſoudt weſen 
oft uiet. Dus fiet weltoe dat ghpghetrouwichept - 
toont uaoz mp ende gheheel mijn hemelſſch hep2/ oft Apocal!.5. 
‘ick ral cot uhaeſt komen alg een gewapent kröfch- 
man/ende fal mijnen toorn upt · ſtorten over u / ende Iecem. 2, 
gia fult fren Dat het u bitter is / verlaten te hebben 
den Heere uwen Godt: nach en ſtaet niet op de pez 
mitentie/de welcke gijp daer na fuit doen / want ghy 
gbheneechfaem vermaent wordt / door ſoo on-berz 
wachte on ghelucken: eñ weeft indachtich het gene Luarz, 
dat ick gheſeydt hebbe / ter ſulcker uren als ghy niet „in 
en meynt / ſal den Sone des menschen kamen. Due 
ſtreelt abhpu- felben te vergheefs van uwe toe- koz 
mende penitentie/ Die u vergadert mijne toornich⸗ 
heydt ende wrake: noch ghy en kondr met de hope 
van verghiffeniſſe ende de groothepdt mijnder 
bermhertichendt niet voordts komen / dewyle ghy 

uu 
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Ku willens ende wetens / Lao mp Dieu ver nant/ 

Verwechꝛe / dreyghe erde fmeeche/ int muiſte niet en 
ilt achter-laten oft iet Doen. Kechtvrerdich zyn 
miyne oagdeelen / ende alte mijne weghen zij crede⸗ 

Hebo. lijck ende Weet dat her gronwelijck is te ballen in 
de handen Hes levenden Gobts. 

‚ Ghebedt teghen de bekoriniehe.. 

—— i't dat my deſe bekoringe ſeer quelt ſiet ich neme voor 
ik ed my,o Heere, in geender manieren in de ſelve te tonfestes 
nuet te con· pen door uwe Goddelijcke gratie : ende ich Wetedat ick vry 
MEN pen, ende van niemandt en kan ghedwongben worden: maer 

Waer 't by al-diendatter eenighe gbedachten moghelijck in my 
op-refen, ick proteſtere in urve Geddelcke teghen-pvoordich= 
beydt ende ghebeel u hemelſch heyr, dat tek in gheender manie= 
ren voor goedt en houde ‚het ghene dat eenichfins teghen mijn 
voor-nemen,ende teghen uvven vrille ú ; ick vvete vvel dat het 

Rom.s. _ inde macht met en is des ghenes die vvilt ende loopt „maer des 
Palas. _ ontfermenden Godts, ende in u Heere fal ick over den muer 
Palas. gaen, ende vervvorpen die tegben my op-ffaen.Ick bidden Heere 

pveeft mijnen helper , envvilt my niet verlaten ‚ noch én ver= 
z.Parao. ſmaet my niet mijnen Godt, vvant onft ſterckte en is foo groot 

niet, dat vvy fonder u vveder-fhaen konnen: maer ſtelt my nef= 
fens nende vviëshant ghy vvilt„laet die tegen my ftrijden.Ghy 

Zob17. _ hebt geſeydt, mer hem ben ich in de tribulatie; fiet ck vvorde 
Palss. _ pan allekanten bevochten, fact my by mijne eenighe hope. Ghy 

vvilt my beproeven oft ick,w vvaerachtelijck beminne, endeich, 
bemerche dat ick niet ghetenteert en kan vvorden boven mijn — 
vermoghen: vvant ghy alle dingben van der eeuvicheydt af 

— gheyvichte, getalends by mate geſchickt hebt. Vaer om ſal 
ed fatubp- Pchdan kleynmoedich vvefen, aen-ghefien dat ghy my uyt den 
Rare hemel by ffaet, die mijn hracht ende mijn betrouvven zijt; hes 

fchermt my dan, o Heere, vvant ghy mijnen Godt zijt; neemt 
pvrake van bloedt over uvve vijanden : aen-fiet u maechſel, 

Rems, ende mijne kranckheydr.ende maeckt van my cen vat ter ceren; 
nechen laet niettoe dat ick vvordg een vat ter fchande, van — 
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awen grooten naem. Ich en Wille mijn ledenen niet gheven tet 
Wapenen van boesheydt der fonden, maer mijne fiele ſal u die- 
gen „ende mijne binnenften fullen roepen : Heere Wie is u wes 
ghelijck? VVant ick weet Wel, dar naer het on-Weder ſtilte ſal 
op-komen,ende alsghy vergramt fult gheweoft hebben, foo ſult 
shy uwer ghenade indachtich Wefen ; ende als- dan falmijn 
berte hem verblijden ende verbreyden ende ick falu lof-fangen 

_finghen, die mijne glorie zijt : Want in u wen náem beb ick ver- 
Worpen de ghene die teghen my op-flaen.Als-dan fal ick in den 
tempel mijnder fiele u den roof op-rechten van mijne vijanden, 
ende van de af-goden miins willes fal icku facrificie doen, ende _ 
ick ſal uwen naem belijden,o Heere „Want hy goedt ie, want Palm.s5- 
uyt alle tribulatien hebt ghy my verlost, ende over mijn vjan- 

den heeft mijne ooghe verfiaedt. Amen. 

WV aeromfpot ghy met my, verganck lijche wel-luften? _ Cwaar geet 
Daer u miet naer en volght, dan droef heydrend' onruſſen, {edckewee \ genen ban 
Ban verlies vande fiel, dat eeuwwelijck doet fchroomen; Preue ie 

En leven niet en ús, dan ijdelbeydt en droomen. —— — 
Siet toe, de ſelle doodt, die wacht u vroech en fpade; ſchet. 

_Mogbelijck u miſilaedt, ſal zijn ſonder ghenade: 
_ Eewwichs foo is de pijia, eeuwich foo zijn de kroonen, 

Die het quaedt oft bet goedt, beftraffen oft beloonen. 
Noe vveerdich is den flaet, van den menfch hooch gheboren? 
_Hoe foet den peys des herts, dat Godt heeft uyt-verkoren ? 

Hoe groot des hemels hulp, die ons komt hier beneden? 
Hoe bitter is het cruys, das Chriſtus heeft gheleden? 

Hoe fchoon is het aen ſien, van al der Sancten vpercken? 
Hoe menich i de bulp, die onfen gheeft kan flerchen? 
VVom ichnu niet mijn felfs, uytfinnelijckin tlijden? 
Gae ick mij eyghen fiel niet freie berijden ⸗ 
„Door u foo moet vergaen, al des duyvels gheſchal, 

Esv, mim hulp mijn trooftomijn liefd’ en nijnen Al, Amen 
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PRACTIICKE: 

Twaelf reghelen van Ioannes Picus Mirandula, 
cens- sdtels verweckende, eens-deels den 

menfch te recht tistsnale d in den 
gheeftelijcken ſtrijdt. 

T En eerſten / isſt dat den mẽſch der wech oes deughts | 
ſwaer ende laſtich fchúnt te weſen / ter oozfake-ban — 

Ber ghedurighen ſtridt / dat ja bentercke/ datter beel 
meer harder dzoevigher ende moevelijcker dinghen ge⸗ 
bonden worden / in alle andere weghen. 

Ten tweeden / Dat hp bemercke Hat in deſe wereldt 
eene ghedurighe oorloghe is / ende dat ho hem beghebe 
tot ve volherdicheydt. 

Ten derden/dat hy ghedachtich zy Hat bet eene farte 
ende dwaſe fake ig te ghelooven dat men in dert hemel 
anders kant gheraken Dan door ghewelt / aengheſien dat 
onfen Salich · maker ghetupgbt/dat het rück Der heme⸗ 
ten ghewelt lijdt / ende bp felber dit door het crups bez 
kouten heeft, 

Ten bierden/Dat hr hem verheughe / Cheiſto ghelhek 

\ 

te moghen wefen / ende als hp ſjnen finnen gheweldt - 
acn-Daet / dat hp oberlegghe wat Beel deg cruns dat hu 
ghelijck is. 

Ten vijfdẽ / dat ho hem betrouwe op de macht Chri⸗ 
ſti / die gheſeydt heeft: Betrouwt / ick hebbe de wereldt J 
over wonnen. 
Een feften/ als d' eene bekoringhe boor· by is/ baths Fed 

gene andere berwachte/ aen ghefien Dat den Dupbel als- 
tijdt vondt om ons loopt, 

Ten ſebenſtẽ / men moet niet alleen den dupbel ober⸗ 
winnen / maer men moet oock eenighen voordt gunck 

ende profijt neme unt De bekoringe:ende Defe moet ons 
dienen / hy exempel· ve bekoringhe van hooveerdye⸗ als 
eene vermaninge oft verweckſel tot d oatmtoedichepdt. 

Ten achtffen/als ghy becht/ foo becht als Diena der⸗ 
handt eenen ghedurighen peps ende bede ſult hebben / 
want Bodt dit dickwiÿls verleent aen De gene Die kloet 
ende broom ban herten zjn: Maer als gho ghevochten 
ende den ſtrydt vol eyndt hebt / dzaeght u SN 

| 7 | oft 
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ft ghyu terſtondt wederom tot den ftrijdt ſoudt moe⸗ 
ten begheben. 
Ten neghenſten / ſchouwt al-tijbt d' occaften Her ige 

ber. 
Een thienften/fiet Wel tee in het beghinſel. 

Ten elfſten / owerdent kt dat Het ſoeter is De be korin⸗ 
ghete verwinnen / Dan hem te begheben tot Be ſonden: 

‚end evergheljckt aldus de feetichepdt ban De bictozie/ 
met hetbersmacck / bet Wweiek m de fonden ghebonden 
wordt, maer iet der ſtrydt mier De Welslufte. 

Ten twaelfſten / en tact u niet vodeſtaen / dat qhe bart 
Godt berlaten zijt; oft Dat gp hem mishaeght / want bp 
Den rechtveerdighen platht te ppoeben; maer beroodt? 
imerdight voor al uwen gheeft / op dat ghp niet en rbe 
tn Heobeerdije. 

Andere practijcken ende remedien. 

En cerſten / bemerckt dat het eenen feitderlingheit 
mivderis/fnfelben te facen boot-fraen/ dat men tufz 

ſchen Chriſtus ende dert dupbelis / ghelick ens in het 
beeldt beweſen wordt; wat obligatie oft verbindter: iffe Obervepſt if 
Dat kr ban Deere ende d'andere sijde hebben/ enbe ters Wi ed — 
ſtondt de hulpe ban Godt al machtich verſoecken / en⸗ * bir ied in zi 
de d oorſake bart het quaedt Schouwen. Alſoo is Loth Gout oft var 
gheſeydt / dat he op den ffaenden beet foude vpt Doder duvel: 
ma vertrecken/ ende hem behouden op den bere. Dier Genel 19 
toe mach dienen fine mentozie afte keeren ban De bez 
kozingheernde berbeeldinghe der felber/’t zn doer eeni⸗ 
he bekommeringhe /t zu door andere gedachten/Waer 

doo? mer ſomwilen elders ghedreven wordt; ghelück 
ſoude moghen weſen eenighe droevighe eft wenderbaz 
te gefchiedeniffe oft iet defghelijcks. Dit koint meeften= 
deel te paffe in De Bleefchelijcke bekoringhen / gheeſte⸗ 

lücke quellinghen / ende meepeljcke tentatien / als laz 
ſteringhen van Godt / etc. deſghelÿycks oock in Dd’ alder⸗ 
minſte dinghen / ende die ban gheender weerden en zijn / 
die ghelick de blieghen ende mugghen / niet met het 
ſweert oft lancie / maer met eens te blaſen overwonnen 
meeten worden: oft die verſmaedt ende veracht moẽten 
woꝛrden / gelijck gedaen wet ban eenen rupter/ als hem 
eenighe honden naer baſſen / want ſoete lück rüdt hu te 

@ peerdes 
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peerdesdie ban de gratie Godts ghedraghen wordt, Dat 
hu dan foetelijck fp-felven ban Be tentatte af-keeresende 

Oefent ve ſyne oogen tot Godt ſtiere / ſander eenighe beraerte:oft 
deught con⸗ met Get oeffenen ban de deughdt / die deſe fonde/daer hu 
—— toe ghetrocken wordt / teghen is;oft dat hp door het ver⸗ 

wecken ban De liefde Godts / De welcke alie d' andere 
wort. deuchden in haer begriÿpt / voordts gae / in den wech ende 

het beoeffenen van de deught. 
Ten tweeden / meet men fte toe blucht nemen tot 

— het ghebedt. Bidt op dat gin niet en valt in bekoringbe/ 
vveeme ue roe ſeght ouſen Dalich-maker : noch men moer hier af niet 
bucht tot Op-heuden/tat dat de gewoonlicke rufte weder-om gez 
Godt dooꝛ komen zp. Alſoo heeft den Beere in't hof ken gebeden/tot 
Bet ghebedt · Bar hy ban Den Enghel berftercht wierdt / noch hp en fal 

ons niet ontbreken is t fake dat Wop fullen volherdt heb⸗ 
ben ; Wart komende fal lm konten / ende hp ent fal niet 
vertoeven. 

AD Len derden / alſoo gheringe als de bekozinghe op-rijfts 
Stelt u in de moeten wyten minften onfe ooghen op-flarn/ tot Godt 
tegen · woor· almachtich / die ans teühen woordich is / ende dit na het 
dchent Gors exempel var den Propheet David / den welcken ſeght: 
pr nde Pek Geb mijn ooghen op-gheheven tot de berghen / van 
burge toraer Waer ma hulpe falkomen. Dit moeten wu in Defer boes 
emu tepzoe: ghen te werck ſtellen / te Weten / Dat Wp dencken. Diet 
ven. Godt die weet De bekoringe / ende heeft de. ſelve toe ge⸗ 
Pfalm,120. laten / ende ſonder twijfel ju en ſal mp wiet laten ten⸗ 
1.Cor. 1o. reren boven Dat ick vermach: ende by foo verre dat ick 
Deutss. witte / foo mach ick eock profijt trecken upt defe beko⸗ 

ringhe. GSodt tenteert ende proeft mn / om te fien oft ick 
ghetrouben : ghetĳck als eener beudegom faude toe- 
laten dat men bepzoeben foude de fupberhepdt finder 
bruodt / ende als eenen Koninck de ghetrouwichept ban 
fijnen Belot-heerzende waer t fake vat deſen Beldt-heee 
wiſte / dat hp niet ober-wonnen en konde wordẽ / ſonder 
fijnen eygen wileñ believen / ende Dat den Koninck hem 
in D’ ooge hadde / hoe meynt ghy dat hu hem ſoude dra⸗ 

———— en? Dus ſeght met den Konincklycken Propheet Daz 
—vid: Urs t dat de legheren teghen mp op ſtaen / foo en 

ſal nochtans mijn herte niet bebzeeſt zun. Want den 
duvvel ban Der hellen / hoe dat hp ons meer bebzeeft fiet; 
ende hoe wy min op Godt ons betrouwen ftellen/ hoe 
dar hu onste weeeder aenvaltsende die eenen veufeende — 
J leeuw 
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leeuw is boor ben Happen ende traghen / defen cu ſchünt 
aen den gienen die in Godt betrouwen / maer cert naen⸗ 
ken ende miere te wefen/ ghelyck ans in t leben ban DÉ Vice Pattu. 
Beplighe Baders verhaelt Wordt. 

Ten vierden / de berduldichept is oock noodich / want Weeſt wers 
d'onverduldicheydt vergramt Godt / door dien fp cent fez duldich in dé 
ker merck teecken ban hoobverdie is: gheljck ons dert bekoringhen 
B. Sieegorius opentlijck te hennen gheeft / als hp ſeght: Greg: 
Bie bolkomelijck begeert He ſanden t ober-winren/Die 
moet berteerftighen ootstmeedelijck De ffraffen/ ſjnder 

ſupbẽ ringe te berdraghen, Want met Bodt en fact ons 
wiet toe te kyven / oft hem te fegghen:Waer om Boet gh 
Bit in ſulcker manieren? 
Een bijfden/ aenfiet Chriſtus boor u alsgeerupft/om- Beest ute 

helft hem / kuft (ne boeten / ende borgbtu aen fijn zijde, gebachten bä 
Ben B. Auguſtinus en heeft geerte krachtiger middelen bekornate 
gevonden / dan hem aldus t’ omhelſen / hem t'aenſchou⸗ baaz het p 
wen / veel goede propoſten te maken / ende aldus ſyne ges Meller vande 
dachten ban Be bekoringe af te kerren:hier om en moet- —— 
men met ouſen vij andt niet twaftich züÿn / maer hem Bers Anoutt, 
ſmaden:Want is het niet beel beter nier Godt te ſprek 
fn hulpe ende bijſtant berfoeckende/ban met den dup⸗ 
Bel te worſtelen? ì 

Een feften / alfoo haeft als’tu mogbelóck is / geeft Opent une. 
uwe bekoringe te kennen aen uigein geeftelgchken vader; bekoruge af 
want daer en wordt gheen beter remedie gebonden, HEM bebt 
naer het advijs ban alle beplighe Bader. Doe dat Cli⸗ hola: fine 
machus berhaelt/ dat de religieuſen hier boor-tödts vacht, 
bock tafel boecxkens plachten ober haer te Dragen, Clmack: 
op dat fp hare m-balende gedachten fauden moghen op- 
teeckenen / Die fp na-der handtte kernen gaven; ende 
boeght daer by / dat wanneer eenen blinden fijnen leptf- 
man / eene kudde hazen Herder / eenen Die Den wech onz 
bekent is ſÿnen wech · wiſer / een kindt fijner vader / vee 
nen ſiecken de medechne / ende het ſchip ffnen ſtier · man 
onthouden wordt / deſe worden wel al te ſamen in groot 
xerickel gheſtelt: maer foo wie ſonder de hulpe ban ſij⸗ 
net gheeſtelücken Bader tegen de boofe gheeften ars 
bendt te bechten / die wordt ban de felbe bernielt ende 
gedoot. Hierom is Ket feer profijtich dat men inde biechs 
te fijne bekoringhen opene / ende te kennen gheeft / niet 
bat het ouden zn / maer ’ is ſaedt / ende 't zijn beghin⸗ 

(jen 
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Selen bart fanden: De welcke door defen middel Ht harer 
safpromck Vertreden woeden, Maer defen raedt noche 
tans in ’t ghemeyn gheſproken / en Dient eenen ieghe⸗ 
tücken niet / beſonderljck aen alſulcken / die inden gheeft 
ghequelt oft ſerupuleus zjn; noch aen vrouwen / oft aen 
eenighe Die klepn moedich zijn / op Dat ſy niet al te ſeer 
ap kleune Dingen/ende die gheen bemerckens weerdich 
zyn / en ſouden letten. 

Meder ſtaet Ten ſevenſten / men moet de becghinſelen kloeckelijck 
Maeeselijek weder ſtaen / ende de deurẽ ban onfe memorie ende ban 
De onſen witte ſorghvulde luck toe · ſſupten ende wp moeten 

ON gnſe genegentheden weder houden / tot dat We claerlck 
weten / wat Dat wp behoorente begheeren. Salich is dert 
ghenen / ſeght Ben Propheet / Die de klepne kinderkens 

Plalm3é. Gan Babplonien falbaft heuden / ende Berpietteren (te 
Weren, het quaedt in gheben) act Den ſteen / Dat is / aen 
Chꝛiſtus Jeſus. 

Verſct alle Men ſoude qualick konnen unt leggen / hoe groote⸗ 
guade ybele lijcks dat het helpt / dat men terſtõt ſyne memorie foect 
ghedachten. ge ſunberen ban ſchadelcke ende quade ghedachten/ cit 

te fchouwen alle vermaningen oft ghedachteniſſen baat 
faken/ daer wy op anderetijden toe ghenepght hebben 
gheweeft: maer op Dar dit wel gheſchiede / ſoo is ’t ban 
noode Dat die Ha De deughdt tracht / ſyne memozie ban 
te voren vervulle met goede ghedachten / getracken upt 
bet ghene dat hu hoogt ende fiet. 

EE, Ten achtften/men moet De bekeringen boor-komen/ 
tenor te aen⸗ eude (ghelijck men piach te ſegghen) De wapenen ghee 
ſtamde tens reedt maecken teghen den rijdt van oorloghe. Olp fult 
tanc / oft Dan ober legghen (ghelück ick noch re bezen gheſepdt 
ſtryt / in tyde hebbe)tot wat ſondẽ dat ghy alder meeft genenght zit, 
bat PES Bp exempel / tot hooverrdicheydt ; ende ſult daer in vooe⸗ 

fien. Ten eerften/ over-dencken De leelfickherdt der 
felver / ende De fchoonbepdt ban de contrarie deughdt. 
Ten tweeden / van De felbe ſpreken. Een Berden / 

Wacht u van wercken van oodt-mordichepdt / Die defe tegen zins 
dee oeffenen : ban ghelĳĳcken moet ghp oock doen in allede 
ongerufigepe Andere, gn 
Desgemees Ten negenſten / men moet hem feer Wachten banalle 
wint fa get onmarighe droefheyt ende ongheruftichent des herten: 

— ef PN want ghelckerwis Dat het qualick doenlick is / ſjnen 
B bled beggonnen wech op De zee te bervolgen / als Daer Elten 

, 3 
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temyeeſt ap gerefen is / oft vijpen raet te Laen / ende vol⸗ 
komelijck fijnen viandt te weder-ffaen / alsde ſtadt nu 
bel opzaers is: alſoo Wordt Boog ſulcx Ber ſielen hoort⸗ 
gautck oock belet : dus moet ·men boog al beſorgen Ten 
eerften/ dat men niet on geruſt vã hertẽ en worde/ noch 
bet ghebedt beronachtſame door alte groote begheerte 
van eenich goedt / oft door haet ende vreeſe ban eenich 
guaeöt : maer mert moet alle dinghen ſoetelück ſtellen 
in de handen ban de voorſichtichendt Godts / ende alz 
leen naer fijnen henligen Witte berlanghen ; waut qhe 
eu weet niet wat wech dat gn fult verkieſen / ende Wat 
u nut oft profijteljck is, Wat is ’t dan dat ghyp ſoo ſorch⸗ 
vuldelijck begheert ende breeſt? oft waer van verblyogt — 
gijp oft bedroeft ghy u foo onmateljck? moghelyckisn 
Bat alder ſchadelicſte / daer ghy alder-meeft naer haert / 
ende ter contrarie be abontureit alder · profütichſte / daer 
ap meeſt af ſchrsomt. Ten tweeden / men behoort ſoe⸗ 
telück ende met goede ozdze/ niet met eenighe beer je oft 
al te grooten forchvuldicheydt te ghebruncken / tghene 
dat naer rijpen raedt nootſakelyck gheoordeelt fai war: 
den / om tot ons goedt bea, · nemen te gheraken. Ten 
derden / het ſal nut weſen / deſe wonde onſen biecht va⸗ 

der / oft eenen goeden vriendt te openbaren / noch al is t 
dat wa ghevallen zin / en moeten hier om geene plaetſe 
gheben aen eenighe beroerte / oft ons ſelben alte ſeer 
ober gaen: maer Wp moeten met alle ootmoedichepdt 
enfe toe -blucht nemen tot dert thraone Godts / ende 
Godt bedancken/Dat We Dooe ſjne hulpe niet fwaerder 

_ gheballen en zijn / ’t welck ontwijffelijck foute gefchiedt 
hebben /’ten ware dat Wo Hoog ſjne krachtighe handt 
Weder-houden hadden gheweeſt. 

Andere practijcken ende middelen teghen 
de hoofdt-fonden, 

O Ber-denckt d’ ootmoedichepdt Cheiſti / oock onſe el⸗ Over dench 
lendichendt ende ſnaothendt / tegens de Gasveerrdiche B eotutoes 

hepdt. Ende naerdat ghu de Göddelijche Guine aen⸗ OE pe 
geroepen fult hebben / over - Bencht eenighe fertentie ure tide: 
tot eene remedie hier teghen : bp erempel : War bebich dicheydt· 

_geweeft/ wat ben ick/ende wat fal ick worden Doo Wwie 
fpefelben verheft; fat berootmoedicht worden; ende die 
hem berootmaedicht/fal verheven worden. 

Q 3 Teghen 
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@sa-pent ¶Teghen de gierichept mach dienen d'armoede Ehrifté 
Cheiſti ar⸗ Jeſfu / die rick weſẽde / ont onſen t° wille arm geworde 
mdf is: aen hoort hem/ ende is't bp al-dien dat gho hẽ wilt 
ee an ghelooven / ſos hebdy geweren : Salich / feabt bp/zijn 
EES Be arme bart gheefte, want het rücke Ber hemelen hoort 

ben toe : ende weder-om : Wee u Die rück zit / die hier 
hebt uwen trooft, 

Jendenckt de VBerwint de onkunſhept / aen⸗ſchauwende be fupbers 
— — hepdt ban Chriſtus uwen Salich maker / vie maeghdt 
ploeg gheweeft is ende een maghedt boog fijn Moed et geko⸗ 
—* ſen heeft. Dy ts eert onbeblert lammeken/ende Die hem 

ober al willen volghen dat zijn al maeghden. Ast fake 
dat u de wel · luſten aen · locken / hoort hem fegghen: Daz 
lich zünſe die dꝛoevich zijn / want fp ſullẽ vertrooſt wor⸗ 

Maschs. den; ende antwoordt · S ghecrupften Jeſuo waerachri⸗ 
— ghe ghenuechte/o onfpiekelijcke ſoetic heudt / berloft me 

door u dierbaer bloedt / van deſe leelijcke ende ſchandi⸗ 
ghe fande/ Amen. : ee 

Steit de lief⸗ Teghen De nijdichepdt fult ghnde liefde Chzifli ſtel⸗ 
be Cintre len/ Die oock boog fijn bifanden hem gheweerdicht heeft 
glen uimenijs De bittere doodt te maken. Dus ſpreeckt Sodt als 
cheer, machtich in Befer boeghen aert : B minen Godt/ban u/ 

in u / ende tot uimen Bienft is het al geeft mp eene waer⸗ 
achtighe liefse : want bier door fal-men keinen dat we 
uwe diſcipelen zji / is ’t fake Dat wa malckanderen bes 
minnen. 

Chꝛiſtus Die verſaeckt ende treedt met de boeten De 
ſonden Ban gulſicheydt / als hp aen de galge Des ccups/ 
met galle ende azijn Heeft billen ghelaeft wefen . Aen⸗ 

4 ſchout bem/ ende gie fuit ghefondt worden; boot hem 
Ibidem. _gack fegaben: Datich zynſe die hongherich zijn / ende 

dorſtich naer de recht deerdichepdt / want fp fullen ver⸗ 
ſaedt worden. 

Aenſiet Chrie Leert ban Chꝛriſtus / die ſoo berduldich ende lanck 
ſti verduldich meedich is / de gramſchap temmen / ende verdraeght 
Gepdt eñ uwe gock d' ontallijche ſonden ende laſteringhen der men⸗ 
bne fchen: want Gp bit van ons begheert/fegghende : Leert 

— 

baat mp; want ick ſachtmoedich ben / ende ootmoedich 
ban herten. 
Is t ſake dat ude tracchepdt ober · valt / aen · ſiet 

ee lime tE 

— gent 

uwen Dalich-maker over-ladert met ſjn cruns ende — 
Wat hp al ghedaen heeft om u falich te maken ; hoort 
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Gem it defer boeghen tot u ſpreken: Dar mijue eerſte 
—— hebbe ick in arbeyden gheweeſt. 

Ghy ſult moghen in alle tentatien,dit ghebedeken 
ghebruycken. 

GE — my,o Heere oft ick u beminne, ende nochtans 
niet boven mijn vermoghen. Ick Were Wel dat ick (onder 

uwe gratie u foude veracht en, die nochtans al myn goedt zijt; 
ende dat ick fal moeteneeuwelijcken betalen eene ghenoechte 
van eenen ooohen-blich „ghedaen om mijnen alder-froodeflen 
viande te bebaghen. Ick heb dan gheſworen ende voor my ghe- prat... 
nomen t onder-houdend’ oordeelen van uwe recht-veerdich- 
makinghen.V Veeft mijnen bulper ende en verlaet noch en ver= P{al.26. 

fmaedt my niet. 

J 

Andere middelen. 

TE eerſten / ober leght ende Loor- fiet smorgens / ſoo Deaeght des 
veel ais't u mogelijck is / uwe ghedachten / woorden / — 

ende wercken ban Dier dach:ende ſtiert Ze ſelve tec eert von woorzer 
Godtssmet een baft boo? neme beo: Get, beoe fijn hee onde wercken 
melſch hepz/ende nantentlijck Beo? uwen H. Enghel / dat Gode op, 
ghs in geender maniere Be Boddelijcke SMazeftept/Wilz 
lens ende Wetensen begheert te bergrammen, oock met 
De al der minſte ſande / za liever ſoudt wilten De doodt 
ſterben / dan ſulcks te doen. 

Een tweeden / verweckt in u ſelben ecn waerachtich Perweckt 
teet-W efen/befonderlijck b an de fande daer ghy toe ghe⸗ leedt weſen 

Enteert wordt / in dien ghp in de ſelve ſomtüdts ghes overde tande 
dacr ghy toe 

vallen zt, Een tweeden/Verfaeckt De ſake / die D'oozfake perorvet 

” 

tsende het boor twoorpfel Ban de ſonde:wãt dit de koor⸗ woz. 
De is / waer mede Wp getrockẽ warden iu onfe Leverde: 
niſſe / ende deſe moet ut aile manieren af gemeden wor⸗ 
Bert: noch Wren moeten niet beladen Wefert / alblift 
daer na der hant noch venige affectie oft gevoelen bart. 
Want Sant aen-fiet het herte /'t zn in't geedt/’t zu in 't 

quaedt/welck hp oock alleenlijck fal vergelden oft ſtraf⸗ 
fen. Mach en onſtelt u niet tec oorſaken Vande moene⸗ 
lückhendt des bfjandts : niemandt enn Wordt ghequetſt 
Dan van ſo · ſelven aack in defen frcijdt. 

Q 4 Ten 
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Wanent u Ten derden/ neemt den ſchildt des gheloofs/ ende ber⸗ 
met ben ſchilt werkt Her felbe in uw/aen-Dacirelijck le ſen De twaelf arz 
Bes ghelaofs · gijchelen De qheloofs; ende deſen men fch faude moeten 

Wwelberdt-nechich Wefen/ die nier et foude-betwerght 
Worden doo, alie De groote Wel Dader / Die hier in bez 
grepen zjn:ende hier am 18’ Bat men het gheloof aen De 
ſtervende menſchen boos leeft : Mit is oock. dat den 
Apoſtel raet / Neemt aen Den ſchildt des gheloofs waer 
mede Wa ſouden moghen alle de vierighe pylen van 
bent alder-booſten uut bluſſchen Ten tweeden verwect 
in u hope ende betrouwen op Godt / ende miſtrouwen 
uwes ſelfs. Ten derden/ oock liefde / het welck gie in 
het koet aldus ſult maghen Doet: Ick gheloobeu/ a 
Deeresick betroutwe in w/ ende ick beminne u upt gant⸗ 
{cher herten: Want ban utot uwer eeren / ende in u zón 
alle dinghen. 

Aenraent be Ten vierden / aenraept be Heplighen / Die upt-ghefches 
Hepligen / dis nen Hebben in de deught / die uwer tentatie contrar ie is/ 

ebt * Bek erde fonderlingkh de B. Maghedt Maria, die in Det 
beoor can waerjent is gheljck centen legher it flach-ozdze gheftelt; 

tvavie acne Beel zünder Die grooteljcks gheholpen zin gheweeſt in 
ha” tentatie, den ſtrjdt ban He lande der on funberheedt/ foo dicke 

wijls als (pn de h. Maghet aertegheraepen hebben / dogg 
bare on bebleekte Ontfangheniſſe. 

Macht u va Eert vijfden / en oordeelt niemandẽ bart eenige ſonde; 
ieman te want deſe ſententie is waerachtich: Waer in dat hu 
Dogorder/ gement anderen oordeelt / Haer út verwijt ghe u ſelben. 
wilt ghy niet 

oordeelt 
— in fp ſelven niet ghewaer en is ghewerden. Mant naer 

Ende daer en Wordt by na niemant ghebonden / die dit 

Roma, het rechtveerdich oordeel Godts / wordt Gu nier de ſelve 
bekoringhe bebochten / die eenen anderen ſtraffeljccor⸗ 
deelt ende vonniſt. Alſoo leſen Wein het leben ban He 

Vite Pa, Oudt Baders gebeurt te weſen / als eenen jonghelinck 
— fire bekoringhe van on-fupbechepdt eenen ouderlinck 

veropenbaert hadde / ende ban den felben firaffeljck 
beriſpt hadde gheweeſt / Dat deſen ouderlinek na-der- 
handt met de felbe grooteljcks ghequelt ende by naer 
aver wonnen is gheweeſt. Maer de bermhertighe ſul⸗ 
len bermhertichendt berwerbven. 

SCHIETs 
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S CHIET-GHEBEDEKENS 

H Eereick lijde ghewelt, andtwoordt voor my. Iſaiæ 38. 
Kk An u Heere heb ick ghehopt, ick en (al niet beſchaemt Pfalm zo, 

worden in der eeuwicheyde. 
In ons, o Heere, en is {oo grooten fterckheydr niet, dat wy 2.Par zo. 

defe menichte ouden moghen weder-(haen,die ons over. 
valtʒ maer als wy nier en wezen wat wy doen moeten, dan 
en hebben wy anders niecmeer , dan alleen dat wy onfe 
ooghen ftieren tot u. 

Godt hebt acht tot mijnder hulpen , Heere haeſt, u om my P{alm. 59. 
te helpen. 

Verloft my van mijne vijanden, mijnen Godt, ende van de Píalm.58. 
ghene die teghen my op-ftaen verloft my. 

Heere in uwen naem maêckt my ghefont , ende door uwe Pſalm 53. 
kracht, foo oordeelt my want de vremde zijn opgheftaen 
teghen my : ende de ftercke hebben mijne ficle ghefocht. 

Verlicht u aenficht op uwen knecht, maeckt my ſalich in pſalm 30. 
uwe bermhertichey de. 

Ker IV. CArRITTEI, 

Nan een vierighe begheertete verwecken tot lijnen 
voort-ganck,ende tot het ghebedrt,door feven be- 
merckingenoft verweckfelen:wacraf d' eerſte 

is hetaenmercken van onseynde,ende van À 
deteghen-woordicheydt Godts. 

— ——— dat den honger niet alleen een al⸗ 
der beſte ſauſſe van de ſpyſen is / maer oock mede 

grootelycks Dient om het lichaem te voedẽ eft U Biz 
derhouden / alfaa defgelijcken wordẽ de geeſtelncke 
oeffeninghen ſeer vervoordert door eene vierige Be: Gene vieri⸗ 
gheerte / maer boven alhergebedt;ende foo wanneer ghebegeerte/ 
fp het gebedt Boor gaet / ſoõ geeft fp aen haer eenen is — 

‘goeden gheur / ende fmaeck / ende maect dat het der dij eos 
ſiele prof stere zp. Dit hadde ontwijfelyck Iſaias / ii 26. 
doẽ hp ſeyde:Myne ftelg heeft u begeert des nachts, / 
maer oock in mijnen geeft in myn binnenſte / ſal ick 
des morghens tet u waken. Dus weyrt van u alle 
tracchept inde oeffeningen se deuchdensdaet goo, Palm. 8e, 
ä ee 5 het 
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het ghebedt door begheerte uwen mondt open / ende 
den Heer fal dien vervullen / ende ſal gheven de bez 

gheerten uwes herten. 
— Om deſe begeerte te verwecken / ſoo ſult ghy alst 
woot Die ber: U gaetDunchen ſal / eenige Bande ſeven na-bolgende 
toecht. bemerckingen gebruycken / ende alſoo dicwyls / als 

gr ufelven geboelt te verſlappẽ in d'oeffeningẽ der 
Gadtszuchtiehept/fult zijn hrer af eene nemé Waer 
mede ghy u-felven Wacker ende dapper four magen 

leren. 48, maken in den Dienft Ban Godt almachtich . Want 
Gorp, vermaledyt is den menſch / die het Werc des Weeren 

i doet onachtſaemlyck: ende cenen blyden gever bez 
mint Godt / noch hyen begeert niet datmẽ hem Diez 
ne upt droefheyt / oft upt noot / maer vrywillichlijc. 

re Dom het Cenſeerſten / ſoo ſtelt felven vaa? oogen het epnde 
ennde vã onfe Waer toe dat ghy gheſchapen zt / ende boven alde 
ſcheppiughe / Godlycke tegen weordichept/ welcke voorftellinge 
— de beſte is om het gebedt volkomelye te doen. Daer 
Bobs. afin’tbzecde geſproken is hier boven in het 1. Tap 

ende naderhant noch beeeder geſproken fal moden. 
2, Bat biet Centweeden / overdentt rypelyck dat dit werck / 
— us bp exempel / u ghebedt / het laetſe ſal weſen dat ghy 
erg re W poen ſult / ende De laetſte occaſie ſal sijn om Bodt alz 

4 machtich eene oodtmoedige reguefte te offeren voor 
uwe eeuwighe falichepdt. 

3 ®aor de Ten derden / ſiet hae Beel quaden Dat u ban alle 
om ſtaende kanten omringelen/ van de Welche ghy niet en (ult 
WWE konnen verlaft worden / ’ten zp fake dat ghy uwe 

toe-Blucht neemt tat de deughdt / ende het ghebedt. 
4Dondebie Cen vierden / aenſiet de Vierichept der Beplighen 
richerdt Dee ende verweckt hier door uwe flappichepdt. 
Perlishen, Cen Wijfden/ laet u voorſtaẽ dat ghy uwe moeder 
— de H. Kercke nu van allen kanten bevochten / hoast 
une gebeden ſegghen / dat gijp kloeckelyck voordts ſoudt Willen 
verſoeckt. gaen in de deught / ende dat ghy haer met uwe ghe⸗ 

beden te hulpe ſoudt Willen komers; ja dat meer is/ 
overleght haedat Chriſtus onſẽ Salich⸗ maker / die 
t onfer liefde tt haoch weerdich Y. Sacrament 
em geweerdight heeft met ons te blyven / ſy ſelven 
onderworpt ontallycker imjurien / die hem de godde⸗ 
looſe dagelycks aendoen / die ghy door een heplich 
ende Bodt vruchtichleven / ende door het ghebedt 
meeſten deel ſoudt kannen beletten. * 

en 
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Cen ſeſten / ghy en (ult nietmin verweckt wordẽ s, moor ve 

door de groote begeerte Van De ſielkens in et va⸗ felkens) vie 
ghe-bier/Die uwe hulpe verſoecken: oeh hoe Gov: ver Det vane- 
vruchtichlyc ende profijtichtiek ſouden fp cene ure Hes ns 
overbrenghen / waer t fake dar De ſelvbe haerlieden 
ghegheven wierde? 
Een ſevenſtẽ / laet u voor ſtaen dat ghy aenſchout „, weer ve 

de menichte Der ſielen / die verloꝛen gaen / ende ar⸗meniciate dee 
beydt om de ſelve te helpen door uwe ghebeden end vie bees 

ee p ri aide 
Be anderfing, 

Ghebedr befluytende de voor-feyde verweckfelen, 

Tin vleefch ende mijn herte zijn verd wenẽ, o Heere mijn Plalm. 72. 

nen Godt; verre van mijne falicheyds zijn de Woorden 5 B mat 

van mijne mis-daden.O Heere, wanneer fult ghyt aenfien,ende “72+ 
Wederom flellen mijne fielevan de quaedt-Willicheyt mijnder 
vijanden, ende van de leeuwen mijnceenige? Siet mijne krach- 
ten hebben my verlaten, ich bidve u weeft gedachtich War mijn 
leven is, fiet eenen Wint is mijnleven , ende mogbelijck is dit de Tob 7. 
laetlle ure, Wader der berm herticheyde, in de welcke ick in tijt 

van ghenade u mach aen-fpreken, ende iet doen t uwer eeren. 
Sy zijn vermenichvuldight boven de hayren mijns heofdts, die Bern.” vm. 
my quelle,ende die my haten fonder oorfake. Vreefeende bevin 54. in —AAL 
ghen zijn op my gekome, ende de duysterniffen hebben my over- 

deckt, het en luft my niet te lefen, icken hebber gheen vermaeck 
insichen vinde mijne gevoonelijcke meditatie niet.EylaeslWaer 
isde dronckenfchap des gheefts? Waer is de gheruſtheydt ende 
blijdfchap des herten, den vrede in den H.Gheeft. Mine oeghen lfaie 33. 
zijn ghekrenckt„op-Waerts fiende naer de hooghden; wanneer 
fal ickverfchijnen voor u aen-fchijn‚in den raet der recht-veer P&lm.uo. 
dighe,ende vergaderinghe uwer Heylighen, die in delicfdezijn 
brandende? In Wat maniere falich mäne Moeder de H. Kerche, 
die bulpe pan my verfoeckt, bebulpfaem konnen Wefen? hoe ſal Soede eũ fag 
, * ? lige begeerte ck vertrooften de fielkens, die int vaghe-vier zijn , die met u mame 

_ghetrout zijn? VViefal my verleenen, dat ick vande bederve- waere 
niffefalmogen beletten foo veel fielen; die met u dier-bacr bloet 

ghekocht 



Pfal.6s. 

Pfal.67. 

Eecl.35. 

Derfchepben 
groote ſcha⸗ 
den die upt 
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ghekocht zijn,over de welcke de helle haren mont open-gedaen 
badde? Tck bidden Heere , dat ichu wach op-draghen eenen 
veuch-offer „die aen u Goddelijch aenfchijn Weerdich zy, ende 
dat ick mijn eygen leven mach beteren. Verhoort my haeftelijck, 
mine Rracht begheeft my, ende uwe bermherticheydt is goe- 
dertiere. Aen ſiet my naer de menichvuldicheyt uwer ontferm 
herticheden , noch en keert u aenfchijn niet af van uwen die- 
naer , merckt op mijne fiele „ende verloſtſe; om mijne vijanden 
verlost my „ghy Weet mijn vervoijt, ende mijne befchaemtheyt, 
ende mijne verſmaedtheydt, in u aen fchouwen zijn ſy aldie 
my lijden aen-doen, Is°tdat ghy u gheweerdicht uwe oogen op 
my te flaen ; ghelijck Wafch verfinelt in de tegen-Woordicheyt 
des viers, foo fullen vergaen alle de fondaers „ende mijne vijan= — 

den van u aenfchijn „endeick fal u, o Godt mijnen Koninck, 
verheffen, ende uwen naem fal ich ohebenedijden in der eeu= — 
Wicheydt, ende in der eeuwicheydr der eeu wicheden, Amen. 

Meditatie van de flappicheydrende traecheydt. 

Het ghevvoonelijck bereydende Ghebedt. 

YE vaor-flellinghe der plactfe. Diet baven u / gelijck aft 
ven hemel apen ware ende al-daerde heplighen 

haer verheugen / om eenen arbepdt die eenen oogen⸗ 
blick gheduert heeft ; ende onder ude verdoemde / 
Buptende over de ghenoechten Hie oock eenen ſeer 
kazten tydt gheduert hebben, 

Het Ghebedt, als boven. ins 
Het point, Bemerckt ten eerſten de ſchade van De 

traechepdt; ant veel quaedts heeft De ledicheydt 
gheleert. Ende fp brengt boven al / den menſch in 
peryckel ban groote ende ſware ſonden; Want ſy 
onder worpt den menſch alderley bekoringhen ſo 
brenght voordts drzuefheydt ent armoede / door dien 

‚Be traccgepot Dat-men veronachtfaecmt te facpen endete w erckẽ / 
ſyrupten. als den tydt ſulcks vereyſchte. CTen tweeden / het 

ig gelyck eert motte van He deughden ende verdien⸗ 
ften / ghemerckt dat alle dingen Gier door flappez 
Ick ende on⸗ volmaecktelyck voordt · gaen (want 
den menſch wort gelyck eenen ſiecken tot alle Dinz 

chen 
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ghentraech) fp verdort de gheeſtelhcke vertrooſtin⸗ 
ghen/fp vervult ong met dele begeerten ende verz / 
moeders ten laetſtein/ vermaledijdt is den menſch Deut. : 
Die Get werck Godts onachtſamelyck doet: ende 
den Heere begint haer · lieden upt te braken upt ſy⸗ Apoc. z. 

nen mont ; ende de ponden die hp ghegeven hadde / Match.25. 
ontneemt hy den onachtfamen/ende gheeft Die aen 
den neerſtighen / die panden hebben. Cen derden / de 
traechendt brenght den menſch opt persjekel van 
eenen fmaren val. Want ghelyck Caſſianus feer Collat.«. 
Wel ſeght: Men maet hem niet laten vooz·ſtaen / cap-7. 
dat het eenen ſubiten ende on· vᷣoorſienelycken val 

is / als men iemandt fret vallen; maer Dat in hemde 
de ſonden allenghſkens vermenichvuidigende / tot 
Befen jammerlycken Bal hem gebracht hebben, Cen 
Bierden,d'alder-fwaerfte is / datter groot peryckel 
is / van niemermeer van de traecheydt ende lupich⸗ 
hepdt op teſtaen. Want die in ſoñden leeft / en heeft Greg. in 
Get betrouwen asch niet verloren: maer Die naer Paftor.cap. 
fhuebtkeeringe verflaut is / heeft oock de hope Ban 35- 
ſyne bekeeriughe benamen . De redene hier af is / 
Want npt de traechepdt ſpruyt eene quade gewoon⸗ 

‚te: ende ghelyck den 13. Auguſtinus ſeght / als-men lib.8. Con- 
der gewoante niet en meder-ftact/ ſoo volght daer fell.c.s. 
dennaodt. Bemerckt hier-en-baven de vreuchden 
ende blydſchappen van de vierighe menfchen / ende 
Daer-en-teghen de moeyelyckheydt ende quellingen _ 
van de flappe ende anachtfame : Want fp zyn ghe⸗ 
dwonghen re draghen den laft van den daghe / ende Match.za. 
van De Gitte/ende fp en worden nochtans niet Deel: 
achtich ban eenighe beftandighe vertrooſtinghen / 
overmidts Dat fp gheduerichſlyck ghepraemt wor⸗ 
Ben in hun ghemoet / ende om dat fn gheſtelt zynde 
tuſſchen de blydſchappen van Godt ende Lan De 
wereldt / gheen Lan bepden en konnen qhenieten/ 
ende over - fulcke ghedreven Worden door on - ver⸗ 
draghelycke begeerten; fag dat Ben 1D. Bernardug Serm.6. de 
Wel Derret upt- ſpreken: En dunckt u niet Dat het Aſcenſ. Do- 
leven ban defe traghe menfchen/ feer Wel verghele: minie 
ken mach Worden by De hel / aen - gheſien dat ter: 
Wijlen Get Berftandt ende He begheerten teghen 
malckanderen ſtryden / fp ghedwonghen moden 
mannelycke wercken te vol · brenghen / daer fp 

; nochtang 
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nochtans met gheen mannelycke ſpyſe onder hou⸗ 
ben en worden? 

egheunser _ Her 2.point. Bemerckt teneerften deſe woorden: 
merckugen / Allẽ baom die gef goede vrucht voorts en brenght / 
werweckende fafupt-ahehauden wozden. Cen tweeden / deñ ar⸗ 
— UD beydt/ penitentien/ ghebeden / onder houden dek 
Matth3. Wets ons Salich makers / die hn om uwent wille 

gedaen heeft / geenſins tat de fele verbonden zijnz 
de, Cen derden / den arbeydt Die de Hepligen / Apo⸗ 
ſtelen / Martelaren / om tot harefalichept te ghera⸗ 
ken / aen ghenomen hebben: dit te over pᷣeyſen oat 
ons Boor eene upt · nemende middel aen⸗· ghepreſen 

lie.cas. Van Caſſianus / dus ſtelt mede De hant aen’t werck. 
Bemerchkt ten vierden de bierichept der ghener Die 
bun tot het klooſterlyck leben begheven: aenfchout 
met hoedanighe heerldekhept de maeghden de Wez 
reldt af legghen. Cen vifden/ hoe klaeckelijck Bat 
alle qhefchhapen dinghen arbepden. Cen feften/ hoe 
neerftich dat de menſchen / die De Werelt toe-gedaen 
zyn / ſtaen naer eere ende rijchdommen. Ten fevens 
ſten / de kortheydt Ban ons leven, eit dat moghelijck 
beden fal kome dien nacht/ in den welcken Wp niet 

2.Corg. en ſullen konnen wercken, Cen achtften/Dat Bodt 
eenen blyden ghever bemint. Cen negenftenr/over- 
leght uwe upterften / et dat den thdt vaor-bp pafz 

Ephr. in 2. feert/Die niet meder-om te bekomẽ enig: Daer am 
Domini beminde / ſeght den falighen Ephrem / enJaet ang 
Adventu Hier niet onachtfaem weſen / op dat wy inder eeuz 
tom.1. wichepdt geene penitentie en behoeden te doen. 
Becht andere Het3. point. Oper Jleght hoe dat de B. Schaifture DE 
— ledichepdt ſtraft. Die de ledicheydt volght is B al⸗ 
bent der-ſoiſte; ende hier om is t dat Dit aock De boof: 
bent in't bere heydt Van Sodoma ghenoemt wordt: ende Op cert 
gaderen vam Ander plaetfe: Alle fraghe fal altijdt Wefen in arz 
ghjeefteliicke moede. Ten tmeeden/bemerct dat den menfche gez 
vjchomme, Bosen istot den arbeydt / ghelyck den Logkhelomte 
— vlieghen / ende dat eenen iegheihck loon fal ontfan⸗ 
— 16. ghenñ naer fnen arbeydt. Cen derden / bemerckt 
77 *vatter in deſe wereldt gevonden wordt / dat (hoon 
en isoft profvtich / oft oock behaghelyck / t zy in koſt 

oft kieederẽ / het welch ſonder arbept/ oft van ons/ 
oft van De beeſten ghekreghen kan worden: ja dat 
meer is / het werct al/ hemel / aerde / eũ air re 
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Myynen Pader werckt tot autoe / ende ick wercke / 
ſeght den Heere / ende ſoudt ghy derren traech ende 
iedich weſen? Ten vierdẽ / aen merct dat alle ſtaen⸗ 
de wateren / ende andere dinghen / die niet gheroert 
en worden / verrottẽ dat het Hfer bot wordt / ja Vers 
roeſt / eñ wordt onprofytelyck / ende gheljck den H. 
Ambꝛoſuus ſeght: Deledichepdt tenteert al-fulcz 
kenmenſch / die oock door veel andereſtrydẽ niet en 
is over⸗ wonnen. Cen vyfden / aen ſiet hoe Dat de 
traghe ende flauwe menſchen / haer felven in groot 
pergekel ſtellẽ / om alte haer verdienſtẽ te verlieſen / 
als oock ban te ballen in groote ſonden / ende Ban 
niemermeer upt de traechepdt op te ſtaen / ghelyck 
baven gheſeydt is; waut fp haer lieden laten voor⸗ 
ſtaen / dat fp heylich zyn: voordts mede / om dat de 
ghene dic in ledicheydt haer leben over· brenghen / 

Ioan, 5. 

Serm iz. 

Caſſian. 
alderley bekoringhen onderworpen zijn . HYierom col.c. is. 
ſeght der . FRattheus:säls de menſchẽ fliepen ſoo Match. 13. 
ishet on-krupdt op gheſaept in’tmidden Der ter⸗ 
aen: d' Gfracliten 35u tat d'afgoderye ghebrocht Exod. 32. 
ghewerft dag? ledichendt : Samſon is ver wonnen 
meweeft/David ende Salamon zjn gevallen. Cen 
feften/bemercht dat den Heere aen de Werek-lieden 
den toon geeft/ niet aen Die ledich zijn; ende Dat ſoo 
wie gheſparichlyck faendt/ oock geſparichlyck fal 
maecpen. Cen ſevenſten / bemerckt den oneyndelc⸗ 
ken prys van de gheeſtelycke neerſticheydt / ende 
ſchaemt udat de wereldtſche menſchen om een pen⸗ 
nincxken bp een te ſchrapen / ſoo neerſtich zyn / ende 
ghyhierenteghen footraech ende onachtſaem zyt 
om tot de eeuwicheydt te gheraken. 

Practijcke omde ſſappicheydt ende traech- 
heydraf te legghen. 

O Der-leght de teeckenen ban de traechept ef ſſappich⸗ 
_— bept in het binnenfte uwer herten, Ten eerſtẽ / eenen 
ſchreoom hebben ban f ware dingen;klepnmoedich ende 
verworpen Ban herte wefen in fware ſaken / wanhopen 
ban tetons goet eynde te geraken / eñ hier om De ledich⸗ 
bent ſoecken / eñ den tjdt berguiften, Ten tweedẽ / geenẽ 
ſmaeck nemen in't gene bat Goddelijck is / maer hier it 
Ücheelgek vermoept worden; Aappelijck hem begheben 

tot 

Ses teerkarë — 
ban de traeg⸗ 
hendt cise 
flappirpepdt. 
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tot het ghebruncken ban be Beplige Sacramenten / ende 
gheenfing fn befte doen, omt bierichept te berkrijghens | 
traeghlyck ende fonder acndachtichept biddens{Hneoos | 

ghen ten tijden ban het ghebedt her-Wwaertsendeders | | 
waerts keeren / ſpouwen / letten op de gebreken bar an⸗ 
dere / met De ſelbe De fijne decken: ghevernnſdeljck fine 
biechte ſpreken / het woordt Godts niet gheerne hooren / 
Nappelijck ende om haeſt ghedaen te hebben / ſyne con⸗ 
fctencie onderſoeckẽ / met groote meepeljehert{fpfelben 
vereenighen met Bodt, Ten derden / gheenen jver ghe⸗ 
voelen / ſoecken De gemeynſchap ber menſchen / om het 
berdziet dat ment ghevoelt te verminderen: te ſeer op ee⸗ 
nen anderen lettẽ / oordeelen / ende qualije ban haer-liez 
den ſpreken. Ten vierden / fp ſelven upt ſtorten tot het 
ghemack ſins lichaems / ober dencken De ghenoechten 
ber wereltſche menſchen / daer na verlangen / niet letten 
op De goede inſpraken / die ons gegeven worden / om ons 
tot een ſtranger leben te begebẽ / al omme ſoecken eeni⸗ 
gen menſchelücken trooſt / ghe eert willen weſen / ende 
nae eere te trachten. Ten bijfden/ onachtfaem weſen it 
’ gene dat ons gheboden oft gheraden wozt / de omſtan⸗ 
den ende cerimonien lichtelic achter-latẽ / ongeftadich 
weſen / de kleofterlijcke wette qualĳjck konnen bolbzens 
ghen/traegblck onderdanich Wefen/ qualck te bereden 
zĳn op andere Die beter zijn als wp/ he laten becsftaen 
dat men elders beter ſoude boort-gaen, Ten ſeſten / eene 
lup-roepêde ſtemme / eene ſtraffe onnoodige ende ober- 
bloedighe fprake, Dit is meeftendeel getrochenuptden 
H. Bernards (erm.6.de Aſcenſ Caſſianus lro.cap.2.3.4. 4 
item/ L 12. c.26.27. Derapbütus Firmanus ſeght aldus: J 
Ben Aappen menſch feabt:r. Men leeft nu niet ghelijck 
eertÿjdts de Heplighen veden / ende hp Worpt eenighe 
gdele/ oft argh liſtighe woorden op / Die bol fpots zijn / 
oock nieuws-ghterighe ende ledighe Woorden ; hp gaet 
gheruſtelyck dagelijck achterwaerts, hp ontfchuldight 
ſyne louwichepbt/ende noemtſe Difcretie/ endeten laet 
ſten / hy noemt de hoobeerdije / rüpichendt. 

Migger Ten tweedẽ / hetis feer veofitich ban klepne fakente 
van klepe beghinnen / die ftandtbaftelijck te berbolghen/ ende nief 
faien te hes geel dinghen t° (amen te aen · veerden: want alfoo waft 
—— onſen moet / ende wordt ghereedt ghemaeckt tot ſware 
merbolgjete Ende ghewichtighe ſaken. * 4 
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Ten derden ſy felben eene Wet ſtellen / oft belofte Star u ae 
boert met eenighe boete te betalen / als · men de felbe oft eenige boet 
ſyn boot-nemen fal over treden / oft op eenighe andere als gbe u 

maniere. Want naer de ghetungheniſſe ban den B. Au⸗ al ebben 
guſtmus / is dit Ben alder-beften noodt / Die ons tar iët onee ssbat, 

dat beter is dwinght. Maer hier ſtaet gade te ſlaen / dat 
men Dit niet ent noet aen-beerden / fander hem met 
Bodt deo? her ghebedt beraden te hebben / aen gheſien 
batte bp-na gheene gheeftelijcke fieckte gebonden ert 
wordt / die ſwaerder is om te ghenefen/ als befe. Gijp 
fult hier af in berfchepder plaetfen / noch beel andere 
Präctjcken binden. 

| Schiet-Ghebedehent. 

Mr iele heeft dorft ghehadt tot Godt delevende fon- P{al.4f. 
teyne. 

Hoe langhe (uldy wefen fwaer ván herten, waer toe bemindy Ibid. 
ijdelheydt, ende foeckt leughenen. : ; 

En — my nier in den tijdt des ouderdoms, als mijn Pfal.7g, 
… kacht fal vergach zijn;foo en verlaet my aiet. if 
Eek heb ghearbeydt in mijn fuchtinghe, ick fal alle nachten Píal.6. 

mijn bedde waflchen, met mijn tranen {al ick mijn ruft- 
plaetle beghieten. s 
Daer enis gheen gefontheydt in mijn vleefch van d'aenſicht Plz 

uwer gramfchap,daer en is gheenen vrede in mijnen been⸗ 
‚ deren van d’ aenficht mijnder fonden. 
fe ben karijvich gheworden, ende ghekromt cor den eynde Ib:d. 

toe,alle don dach gieck ick droefteli jck heaica. 

* 
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AEN-MERCKINGHE 
KOPSHET V; BEEEDWE 

De doodt te nakende / het leven gaet 
…_vaor-bp ; mar, ſtaet ghy repſer? \ 

FE bEmercke dat den Altijdt van ons leven 
onfeker,kort,ende (nelis. Dit wort ons 

voor-gebeeldt door eenen ouden man met 
een feyfen;want den tijt alle oogen-blicken 
vernietit ef veroudert,ghelijck her gras dat 
af-gemaeyt wortende aen-waft. Dusghe- 
bruyct den tijdt, die terftont voor-by ende 
te niet gaen fal. Sijnen raffchen loop wordt 
beteeckent door den [B}{ant-looper vã een 
ure. Endeaen eenen draet van dit broos ver- 
ganckelijck leven,hanght de eeu wicheydt; 
die wortuyt-gebeeldt door eene {lange in't 
rondt alseené circkel,geen begin oft eynde 
hebbende; waer in onsde doodt onverfie- 
nelijck treckt, oock die fulcks alder-minft 
verwachten. Want dit leven vergaethier 

… gelijckeenen [c]roock,eene bobbel,eenen 
pijle,fchip,vloet,voghel,herr,ende bloeme: 
vvy vvorden af-gemaceyt gelijckhet [p ]ko- 
renin den ooghft; ef uyt-geblufchr gelijck 
ecen[r ]keerfle door het minfte blafen. Dus 
moeten vvy vvakẽ, vvant de r ]bijlftaetaen 
den wortel. Die vvijsisfal defe leeringe on- 
der-houdé endeleven:ende hy falalle fijne 
vvereken in fulcker voegẽ doen, als oft defe 
[e] ure de laetfte vvare ‚foo den Engel ver- 
maen; vvaernaer terftont de[r]eeuvvich= 
heydt volghe, gheluckich oft ongeluckichs 
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Hert V. CÁoìrren 

Van her tvveede vervveek{el cot de volmaeheydië 
vvelck isde meditatie van de doodt, ende hoe 

rafch dat den tijt oris levens voor-by gaet. 

HE 1, voor -bereydtfel fal Wefen t° aenſchouwen 
A Ar ghene in het beeldt upt-gherrocken wordt. 
‚Wet. gratie begheeren/op dat ghp foudt mogen 
uwen tydt ende D'occaften / die nu ghegheven 
worden / neerſtelyck wact-nemen. 

Het upoint· Aen· merct dat Bit leven / de ryckdom⸗ 
men / eeren / ende wel-luften voor⸗by gaen / ghelyck 

gen ſchip / een rivier / eenen voghel / eenen pyl / enen 
roech/ende eene blacme; Cweit ons Salomon ſeer Sap⸗ 
Wel upt-gedzucht heeft „als hp ſeydt in den perſoon 
van den goddeloofen : Alle De dinghen zjn voor Lp 
gegaen alseen ſchaduwe / ende als eenen voor loo⸗ 
pᷣeñdẽ bode; ende alg een fchip’t Welck vaert door 
* vloepende water / der welcker ſpore alst voor⸗ 
p ghegaenis / niet te binden en is / noch den wech — 

Pan Haen bodem in de vloeden ; oft gheiych eenen De ijverveit 
pölupt-gefchaten ter gheooghder plaetfen/De ghe⸗ — 
deylde locht ig terſtondt in haer (elven weder ghez fien levers 
flaten/alfoo datmen fjnen dooreganck niet erkent: É 
alfao oock Wp gheboren zynde / hebben terftant op: 
gheheuden ban te zyu; Want de hope Van den on: 
goddelycken ig geſyck een licht wolleken dat van, 
den Windt wech ghevoert wodt; ende ghelyck hef 
dun ſchupm / bat Lan De Water-baren verſtropt 
wordt; ende als eenen roock Die Verbzepdt is door 
den Windt; ende ghelyck de ghedenchenifje cen 

vooꝛ⸗:bp.gaenden gafts van eenen dach. Dus laet Gals. 
ans goedt doen ter Wijlen dat het tydt is / ende laet Ioanaæa 
ens wandelen, ter mijlen dat Wp het licht hebben / 
op Bat de Dupfterniffen ons niet eu bevaughen / ende 
De deure nu ghefloten zijnde / niet en hoozendat. … 
droevich: Ick eukenneuniet. _ Lue. , 

Gen tweedẽ / wat daer over⸗ blyft Lan He eeuwẽ / Wat uche 
faren/maenden/ ende alle verganckelycke dinghen — 
aiſſe voc by zin / niet met allen / Dau alleen eene mais, e 
—R A2 blijve 

\ 
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Blijde oft droeve ghedachteniſſe / van datter Weloft 
gualyck ghedaen is. Hier om bepepft unu wat gip 
van bepde fn Der eeuwichept begeert te berkiefen/ 
ende in Wat manieren bat ghp begheert te bidden/ 
teteben/ etc. Boorwaer Daer en 18 niemandt die 
Booz wys gerehtent Wilt efen, Die iiever cen urken 
bier, dan Gier wa in Der eeuwicheydt faude Willen 
banketteren / fu vermaeck nemen / ende ghe-eert 
Willen weſen. —F 

Het 1 point. Ober· denckt tghene aen eenighe van 
nwe kemniſſe on voorſiens ober-ghekomenzs/ende 
bekent Dat het eenen iegelhycken foude kenner qhes 
beuren/dat eenen anderen ghefchtet is; ende flelt u 
elcke ure alg be laetfte voor oogen.Ceſarius fepot/ 
Dat men elcken dach / als den laetfté moet fchicken/ 

en moet voeght ahp het ſelve oock tot elche ure s ende aen- 

cieke WES, geften dat ghp on ſeker zt waer ude Doot is verz kag, be lae 
fre rekenen. 

Cyprian. 

wachtende / faa verwacht ghp de felbe op alle plaetz 
fen: aen geſien Dat Godt u in fulcker voeghen oor⸗ 
deelt, gelijck hy u vindt ale hpu raept/foa ons ghe⸗ 
tuyght den 1). Cpprianus. Ende alfa hanght aen 
eene kopte ure dick wyls de geheele eeuwichendt. 

Gerjckauffe, Ende ghelyck iemandt Bie ghevanghen is / ende 
met d'andere ter doodt Ger wefen/fiende d'een Hoog 
d'ander naer / van ſyn zyde ter doodt gefleppt woz⸗ 
den / hem niet en begeeft tot ſpelen / maer let op fijne 
faken/al-foo wilt oock Doen. Ei waer’tbpal-Dien — 
Bat iemandt door vernhif oft fenn ſyn leven foude 
moeten epnden / ende dat hem ſeven brꝛooden voor 
De feven daghen Lande Weke ghegheven waren / 
ban Be welche daer een met fenyn gemenght ware / 
met heedanighen gheboelen meyndt ghy dat he 
hem daghelycks fonde begeven om deſe brooden te 
nutten } Oft maer’tdat iemandt tot een bantquet 
ghenoodt ware / al-Waer hem even-beel gherechten 
voez- gheftelt wierden/maer een vol verghifts/ met 
Wat een vreeſe (De doodt althdt Loo? ooghen heb⸗ 
bende) foude hp defe proeven 3 Peemt De felbe af? 
fectie aen/ende laet u voor· ſtaen Dat elcken dach / ja 
elcke ure uwe laetfte ië/op dat ghy al-dus alle uwe 

$.Th.opuf. wercken op het alder volmaecktſte ſoudt moghen 
de divinis aen-legabhen/ naer het leeren Ban Den H. Chomas / 
meribus, als bp ſeght: Godt heeft gene andere maniere Lan bp ſegh oft boef 
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Deen / Doop de welche Gp alle ſyne wercken op Het Tp moeten 

alder-hoachfte wel ghemaeckt heeft: Befghelijcken alle ont 
moeten Wap alle neerftichepdt doen / om alle onse — — 
wercken in tbeſonder op ons alder · beſte te Doert; oenen tort 
upt gheheel de kracht Chzifti ons Salich-makers/ na veighen. 
ende met de begeerte Van de triumpherende cude 
ſtrydende kercke / ende in den naem Ban onfen 
Airbepner: ghelycker wyys oft onfe falichept/ ende - 
ale de eere Godts / ende het profit ban de geheele 
_Wereldt/aen een werck alleen Waer hanghende: als 
oft Wp niemermeer ons weder tot Dit werck en 
fauden begheven / noch geen ander werck hier naer 
en ſouden beghinnen. Want de menſchen worden 
fonder aeta! daghelycks ban de doodt verraſchtet 
dus weeft als oft de doodt u alle ure ſoude over⸗ 
vallen / eude neemt d'occaſie ende Den tijdt waer / 
De welche cens voor-bp gegaen zynde / niemermeer 
Weder-keeren en fal. 

Her 3. point, Bemerckt d'occafie die ghy nuhebt / 
van te bidden ende Godtvruchtelyck te leven / ende 
dat ghy overſulcks de goede in ſpraken / die u Hier 
toe verwecken / niet en moet veronachtſamen: want Ze mscn 
alis’tdat ous leben verlenght Wordt / daer ant en — er 
wort nochtans den tydt niet verlenght / inden wel⸗· se 
ken den Heere onfer ghedachtich ſal weſen: Want noa, 
als hy ens gheroepen heeft / ons daccafte prefentez 
rende/en dat wp de ſelve veronachtſamen / ſoo doet 

na-der-handt rechtveerdelyck als bp ons vock 
ergheet. Ick heb gheroepen / ſeydt hp/ ende ghy Prout. 

hebbe t ghewepahert; ick heb mjn handt upt-ahez 
ſteken / eñde daer en was niemant die daer opſach / 
dus fal ick oac in uwe verderveniſſe lacchẽ. Want 
Wat hebben wp auders verdient £ wat iffer recht: 
Beerdigert Wy en hoorsn niet / wu en warden oock 

niet verhoort: vp en hebben niet om gheften/bp en 
et dock naer ons niet om. Ei onſen Salich ma⸗ 
rt bpden DH, Foannes in't 8. Die va Godt is/die loan.v. 

hoogt de Woorden Godts: hier onten hoort ghyhet 
felbe niet, overmits Dat ghy upt Gadtniet en zit. 
Endein het eerfte baech der Woningen fpzeett Das s.Reg.ut. 
muel ben Koninck Saulin deser vaegen aen: Baer 
em Want ghp het waardt des Heeren verworpen 
Hebt/fao heeftuden eere ooch verworpẽ / dat ghy 

| A3 ghtenen 
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gheenen Roninck weſen en foudt over Iſrael. Op 

ſchijut het woordt des Heeren te verwozpen / die ft 
elven niet ghereedt en maeckt gelijck het behoort/ 
om de ſtemm̃e des Weerd te hooren / flappelijck hem 
begevende tat her Ghebedt / ende tot andere Godt: 
vruchtighe wercken / ende aldus maeckt hp fijn ſel⸗ 
ven onbequaem om de Goddelijcke in-fpraké tont⸗ 
fangen / die Ben Heere hem als dan ghegheven ſou⸗ 
de hebben / waer door hn moghelyck / ende anders 
niet / tot ſyne falichepdt en ſoude geraeckt hebben. 

Gors. Want hp ſeydt; In den aen genãmen tydt heb ick 
u verhosrt: ende onfe daghen en sn niet alleen 
qhetelt/gen-gaende Dt berganckelijck leven / maer 
oock aen-gaende het eeuwich leven. gk 

Er 

Ghebed: om onfe vvercken yvelende Godt- 
| vruchtelijck te vol-brenghen. 

| 0 Koninck der Koninghen, ende Heere der heyr-krachten 
Jon k — gi ghy hebt alle onſe daghen gherelt, die niet voor-by enkon- 
wementie Hen ghegaen vvorden , ende bebt gheſtelt den rijdt van peniten- 
af hed, tic, den vvelchen als hyeens voor-by ghepaffeert fal vwefen „en 
geene mar al met gheenen prijsoft met gheene neerfbicheyt her-haelt kon 
teven hee nen pporden. Gheeft mydan gratie, vvaer door ich den ſehen 

Goet worde · oude moghen in-balen, ende datick ter vvijlen dat her licht ús, 
zjnefalicheyde mach vverchen; op dat ich niet te ſpade en be- 
vveene deraren de merokt-dachen „ende de uren van onfe pel- 
grimagie voor-by zijnde. Eylaesthoe veel zijnder van myn hens 

ome „ende van mijnen ouderdom „die met de onvoorftenelijcke. 
doodsover-vallen zijn, di: haer nochtans lieten voor-ffaë door. 
haer ſterchte ende vromicheyt dat fplanck fouden leven! maer, 
(yin gheWaer gheWorden dat uwe korte onvoorfienelijck 
5 Welck fyons voordts-goelecrt hebben e op dat wy alle ure 

ghereedt ſouden vvefen . Ickbegheere Heere Ir s v „nu aldus 
mijn leven,ende mijn Ghebedt te beghinnen, ende defghelijcken 
elle mijne vverchen, alsoftaen elckpverchin’t befonder geheel 

mise falicheydt, ende geheel uwveeere „ende het profit van de 
veegantfche vverelat vyaer hangbende, als oft lonen 
J | | N00 SAAN 
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pvercknoyt meer en ſoude doen, ende gheen ander en foude be- 
ghinnen. Het is nu tijdt vangbenadich te vpefen, o Heere, den Pſalm zer 
bijde vanghenadich te vvefen is gekomen. VVeest dan uvver 
entfermherticheden indachtich,vvant den dach gaet ten avont 
pvanneer datmen niet meer en fal konnen vvershen. Komt dan 
Heere ende en beydt niet,ende ontbint de mifdaden vanu volck, 
opdat vvy u moghen dienen in heylicheydt endegberechtich- Tues 
beydt „allede daghen ons levens. Amen. 4 

Practijcke om onfe vvercken vvel 
| te ſchicken. 

hd 

“En eerften/fomwoilEaen-fchouwen batt eet verhe⸗ 
ben plactfe / is t fake dat dit aldus gheleghen is/ 

_%ghene den Wijfe-man in ’t s.cag-ban De jdelheotende 
berganckelgckhepdt ban al wat in de wereldt is / ſeer Burr” 

ſchoon boot ooghen ftelt/ aber-legghtude te wetens hoe waer bare) 
beel datter in Dien ſtaet geleeft hebden / ende maer datſe on RAE 
stu zijn sere, Het welck als dan meer beweeght / alſmen hisbat — 
bindt eenighe vervallen huuſen Ende ſteden / oft datmen ven Bece. 
die ſy ſelven baor ooghen ſtelt; ede hier Baez ſalmen 

ſyn leben konnen ſchicken ende verbeteren. 
Eentweeden / cer vol oft naem regiſter hebben ban ol hebben 
(On vrienden ende bekenden / maer beſonderlijck ban U pn voc; 
groste perſonagien / die wp plachten groot te achten / LEERD 
ende fier Waer dat den menſch is / eitde ſjne wercken: } 
haer ghelijck ouder - braghen wat ghevoelen dat fe nu 
hebben ban de falen deſer wereldt, 
Een derden / alle weken aft wel alle maenden / ober · Oher icaht 

aopen ous vaoreleden leben/ ende ontallijcke perijchelë ve perijsk ax 
die wo dao: de Goddeliücke bermbertichepdt ontgaen Degijva t- 
31 / op dat ws hier doo: ſauden moghen voorſichtich Henan HE 
Ende bievich worden, he 

5 Een bierden / wat gheteghenthert dat wp ghehadt Aen ſiet ve 
hebben / ende als nu noch hebben / ban Godt· pzuchte⸗ gelegenhe ” 
Wick te leben/befanderlóc ist fake Dat wp aen ſien ende a —* “a 
letten op de ghene die bas: ons gheleeft hebben / eñ dat MORDE 
Wop in · ſien de kaertentic ons De ghcherte Wereldt bez 
ſchrjven ; hoe dat den meeſten deerdes Weveldes ee 

À et, 
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ber menſchen berlozen gaet/ oft boog onwetenthept oft 
doot qu aedtheydt. 
Ten vfden / ſomwüilen alg-mert in dert dienſt Sodts 

isop eenighe hooghe daghen / alle ſjne wercken over⸗ 
loopen / ende bp ſy ſelven over legghen / oft wp die in De 
ure ons doodts niet beter en ſauden willen gedaen heb⸗ 
ben: want dit het verſt andt grootelgeks verlicht / ende 
gntſteeckt dert wille. 
“Ten feften/dick- wijls als wy iebers tw(ffelachtich irt 

op Vn / op dat wp recht ſinnigher ende ſonder eenighe af⸗ 
fectie moghen oordeelen; over· dencken wat voy ſouden 

willen ghedaen hebben / waer t ſake dat Dit d° ure onſer 
doodt ware:bpoo⸗ waer mer ſouda lichtelyck fn ſelven 
porren om (bren bjandt te vergeven / ont alle tracchept 
af te legghen / de Miſſe opeene behaoelijcke maniere te 
boozen/Ont fin conſtientie t° onder ſoecken / ett. 

Schient alie Gns ſtaet te bemerckensaen-gaende het ſchicken ban 
‚woe wercnẽ * onfe wercken / dat defe boor al / niet alleen ſeker ende ge⸗ 

ſtadich en moeten zijn / aen gaende de maniere die kop 
ghebzupeken gm De felbe te boert / maer gock mede aen 
gaende dert tüdt ende dat men ober- ſulcks behaagt te 
beſorgen alle goedt / niet alleen boo Godt / maer oock 
boog alle menſchen. 

Ten ſevenftẽ / het fat oock ſrer profitich weſen Be ſen⸗ 
rentie bart dert h. Thomas / die wy boben bo· ghebracht 
hebben / t'ober legghen: beſonderlck ap bat wp alle de 
principaelſte wercken ban ons ſeben balmaecktelgck 
foudert mogen bebeffenen. Maer hier af fullen won 
Bosen l breeder handelen. 

Schiete 
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EL Schiet-Ghebedehens.” 

Verlagghende datter ontallijcke zijn die op deſs ave een vve- 
lijcken verloren gaen, feghs syter herten: 

_En verdoet met den ongoddelijcken,o Godt,mijne Gele niet: Pſal.aj. 
ende met den bloedreftortighe mannen, mijn leven niet. 

Wat isden menſch, dat ghy Bins ghedachtich zijt? oft den Pſal. 8. 
Seon des menfchen, dat ghy hem befoeckt ? 

Ghedenckt Heere dat mijn leven-eenen vvindtis. Teghen Tob 7e 
een bladt dat met den vvindt vvech- ghenomen vvordt, 
toont ghyu machticheydt , ende gen dorre ftoppele ver- 
volght ghy. · 

Ick hebbe ghefeyde, in de helft mijnder daghen : Sier ick Iſaiæ 38. 
_hebbe nu begonft. 

Weeft mijn helper, en vvilt my niet verkeren, noch enver- Pfalag, 
ſuaedi my niet, Godt mijnen Salich-maker, 

Ks ABN 



AEN-MERCKINGHE 
OP HET VI BEELDT: 

Nen - fiet De perijckelen Die u aen-flaende 
zjn bart de wereldt / Dupvel / ſonde / ende Vande 
doodt / ende neemt uwe tae -blucht tot de Godt⸗ 
— ende het Ghebedt als eene prij⸗ 

Bree dat[a]de werele,[B]den. 
duyvel,[c]de fonde,met[pjdedoodtu 

vervolgen, ende neemt uwe toe-vlucht tot 
den gheeruyften [e]lefus , die eenen-ie- 
ghelijck minnelijck tot hem noodt, alshy 
feydt: Komt totmy al die daer belaft ende 
beladen zijt,endeick (alu vermaken.Loopt 
oock mederor[rJhet Ghebedt, ende Godts 
teghenwoordicheydr,gelijck tot eene vrije 
plaetſe: aldus heeft[ eden heyligen Anto- 
nias, ende veel heylighe mannen , daor de 
vvapenen van her Ghebedt, gerriumpheert 
over hate vijanden. Ende [r}Moyfes heeft 
door het felve de Amaleciten oock overs 
wonnen. Volght defena,ende gaervoordts _ 
met groote ende wijde ſchreden tot Chri- 
ftusuwen Salich-maker,ende wilt hem vol- 
ghen: want die den naem des Heeren aen- 
gheroepen fal hebben, die (al falich vveſen. 

Het 
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Hetderde verwve ckfel vande vreefe Godts,het 
vyelck is de meditatie van de perijckelen 

zr in dit leven. 

die m het beeldt u vooꝛgheſtelt is. 
Het 2. vaer-bererdefel oft Ghebedt. 
Hetr.point. Bemercht ten eerften/dat ghy ban alle 

Kanten dao? uwe vijanden, de wereldt / den dupvel / 
het vleeſch / de ſonde / ende d'occaſien Die u daer toe 
Berwecken/om-cinghelt zytz ende hoe datſe niemer⸗ 
meer op en houden om u te vervolghen ende te niet 5 
te doen. Cen tweeden / datfe feer machtich/ archliz Gtp bebe 
ſtich ende boog zyn / ende dat ghy oock den minften Heel cn mach, 
uiet en foudt konnen over-innen ſonder de beſon⸗ tige VMM. 
dere hulpe ende bijftandt van Godt al - machtich. 
Cen derden / bemerckt Goe datde Engelen doo: de 
fande upt den hemel gheftooten zijn gheweeſt / ende 
naderhandt Adam ußt het aerdtſch Paradys / niet 
teghenñ · ſtaende datſe inde gratie Godts gheſcha⸗ 
pen / ende (om ſoo te ſpreken) met oneyndelycke 
bftanden berfterckt Waren. Dus beſorght in onlz 

te manieren / Dat ghy de pijlen ban uwen vyandt 
af-keert met den ſchilt ban het Ghebedt / ende ban 1.Par.ze. 
het gheloove / ende dé ſelve aldus oock unt· bluſcht / 
ſegghende: OHeere Godt der heypr Krachten / Wp 
en hebben ſoo veel krachts niet / dat wp deſe me⸗ 
nichte ſouden kannen wederſtaen / Die ons over- 
valt; maer aen-gheften dat wy niet en weten Wat 
ons te doen ſtaet / foo refteert ons alleen / Dat Wp 
onſe ooghen op-maerts flaen tot u. 

Het z.point Bemerckt den val / van Gete goede Het op nikvef, 
mienſchen / Die ſchenen colamnen des hemelg ende ver Boot: 
pilaten der hepligher Kercke te weſen / eũ Dat nacr vruchtighe· 
Dat ſy veel jaré heplichljch ende Bodt vruchtelijck 
gheleeft hadden / ghelyck ghedaen hadde Wofius/ 

_ Kuctfer Calaritanug, Origenes), Tertulianug, Ec. 
van fag beel Keligieuſen / die van hare — di! — an. 

HEt voor-bereydtfel aft voor-flcllingke der plactfs ſi 00 

_ 
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van Baren alder-heplichften roep / ende ten laetſten 
pock Ban het gheloof af-gheballen zyn. Wel met 
Der waerhepdt mach men ſegghen / dat Be oordeelen 
Godts eenen on -grondeerltickten af-grondt zyn· 
Aen· merckt oock / hae veel Datter gebonden wor⸗ 
den / die bp na op het laetfte Ban haer leben leelyc⸗ 
ken ghevallen zyñde in Booveerdje/oft in hypocri⸗ 
fHesellendeljchen berlozen zyn gheweeſt / die noch⸗ 
tans voorſiehtigher / wſer ende Godtvruchtigher 
waren / danghp zyt. Is t fake dat ghy de redene 
Ban ſulcken ongelucken onder-Braeght bande Hey⸗ 
lighen / ghy fult berftaen / dat foadantghe menfchen 
af-aheweken zyn van een oprecht / fupber ende Liez 
rich ghebedt/ ende ban deneerftichepdt, die fp bez 
hoorden te ghebruycken in het be-oeffenen van de 
deughdt / ende dat fp alfoa eplaes ! door hare flap: 

Be ſlewpich⸗ pichepdt eude louwicheydt Godts taomende grâz 
heydt is den ſchap over haer ghehaeit hebben. Ende aengheften 
vorſpronck 

ben v 

Matthar. 

Pfalm.r8. 

Chꝛiſtus 
oodet ons 

keer minne⸗ 
® 

datter gheene fonde ghevonden en wordt / de welc⸗ 
ke den eenen menſch doet / die dert anderen ooch niet 
Doen en foude / ‘ten Waer dat hp bewaert Wierz 
de door de gratie Godts; fos weeft Klepn in uwe 
eyghene ooghen / ende begheeft u neerſtelyck tot 
De abhsbedt/ende tet de Godtvruchtichendt. Aldus 
eeft den H. Antonius ahetriompheert van fyne 

vyanden / dus heeft Mapes Amalech berwannen; 
ende ten lactften alfoa beel alſſer in Hen hemel ghe⸗ 
luckſalichlyck Baer verblyden / hebben in deſer voe⸗ 
ghen de helle overwonnen. 

Het z. point. Gverleght deſe woorden van Chꝛiſtus 
onfen Salich-maker hanghende aen de galghe des 
cruyps / gelyck tot u gefproken: Komt tot mp gyp alle 
die belaft ende beladen zyt / ende ick falu vermaken, 
Och hoe foet zjn uwe woordẽ in mijne kele/a alderz 
ſoetſtẽ Jeſul!maer hee fullen Wp tot u geraken/’t en 
zp Dat ghy ons treckt met koozdekens van Adam / 
met de koordekẽs Han liefde Treckt ons/dat bidde 
ick u/tot u/op dat Wp magen loopen als herten/ na 
de fontepnen Der Wateren / Die nu al-Hier Lol bez 
noutheden zjn / ende Wandelen moepeljche ende 
onſekere weghen;lepdt ong in de weghen uwer gez 
boden / ende onder- wyſt ons Ban uwe paden. Wp 
zyn / eylaeslbeladen ende aver-lafkmet veel Pen 

— Late 
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ſtaet ong bp / ende door de glozie van uwen naem / P(al.7s. 
ſoo verloft ans / noch en veracht ons niet / o Godt 
die Daer zijt onſen Salich maker. 

Ghebedt, op dat vvy van veelderley perijc- 
kelen in dir leven {ouden moghen 

verloft vvorden. 

Tine vijanden hebben my van alle kanten om-ringhelt, 
EVA ende eenen ſtrick hebben fy mijne voeten bereydt , ende prat.s6. 

mijne fiele is tꝰ eenemael verflaghen„mijne ooge is van de verbol- Pfal.6- 
ghentheydt verflaghen ende ich ben veroudert onder alle mijne 
vijanden. VV ie falmy leyden tot in de vaſte ſtadtꝰ VVie ſal my pra1.ro * 
verloſſen van myne grammoedighe vijanden? keert u tot my, o Pals. 
Heere, ende verlost mijne ſiele, maeckt my ghefont om uwe 
bermherticheydt , Want dacr en is niemandt in de doodt , die 
uwes ghedachtich is, ende Wie fal u inde helle belijden? Laet 
befchaemt Worden , ende feer krachteljck onſtelt, alle mijne 
vijanden; laetfe beroert Worden, ende feer hacftelijck hen fcha- 

_men:V Vant den Heere beeft mijn bidden verhoort,den Heere 
beeft mijn ghebedt ontfangen.Gaet wech van my „alle die boof- 

_beydt vverct, vvant den Heere heeft de ſtemme mijns vveenens 
ghehoort. Ick en fal niet vreefen de duyfenden des volcks,diemy paz … 
om-ringen‚vvant ghy hebt my gheroepeno Heereendeghybebe 
mynen helper ghevyeeit. Ftaet op Heere, ende behoudt ous 
altijdt, op dat onſe vijanden niemermeer d’over-handtover ont 
en kraghen „maer datſe bennen dat dit uvve machtighe haudt Ë 
i ende dat dit u vverck ús, endeghy zijt ghevvordeneene toc- Plas 
vlucht den armen, eenon helper in beguame tijden, in de tribu- 
latie laetfe inu hopen „die uppen name kennen; vvant ghy en 
hebt niet verlaten de ghene die w foecken Heere; maer ghy hebt 
die verheven van de poorten der doodt „op dat fy fouden verkone 
dighen alen uvve looninghen in de poorten des dochters van 
Sion. V is de ſorghe van den armen ghelaten, der vveefen ſalt 
ghy cen helper vvefen , foo dick- vvijls als hy u in hetghebede 
belijden fal, onde fijns hauds op-heffen in't heylighe , ende 

sheige 
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Plalro. CLhebenedijden. VVant uvve ooghen fien op de aime, ende 
Pfalmur. om de allendicheydt van den behoevighèn, ende dat fuch- 

_ tender armen, ſult ghy op-ſtaen, ende ons falich maken, ende 
bevvaven van defen gheflachte in der eeuwvicheydt. Amen. 

Practijcke om de perijckelen te 
bemercken. 

TE eerfteit/ over looxt met u berftandt / de gantſche 
wereldt / ende Dat op eenen ſekeren dach ende ure/ 

Ovearloopt ghelijck fonde moghen weſen ander eenige falemnelé 
geken Miſſe/ aft Befperensende bemerct alle de miſerien ende 
wa fiele ave allenden / Bie D'andere menſchen / ſoo in De ſiele / als in 
lichaem met haer lichaem lijden/ ende bedanckt den Heere / dat hart 
Be welcke hier af / door eene befondere gratie bebejdr heeft, 
— ng Ten tweeden/ aenfchouwt fam wijlen de wereldt / als 

De met ſtricken gheheeljck over deckt: ghelijck den hepli⸗ 
gen Antonius die geſien heeft (deſe ſtricken zijn de crea⸗ 
turen / obermidts dat den menſch met haerder liefde be⸗ 
vanghen zijnde / in De macht ban ſjnen bijandt komt) 
ende peynſt in Welcker voeghen dat gp u ſelben ende 
ten ander ſoudt mogen helpen/ende de felbe ontgaen. 

Seſseckt hee ¶ Ten derden / ſtelt u fomtijts in dert dach / oft tent mite 
H· Sacramẽt ſten eens daeghs voor het heylich Dacrament/ ghelijck 
— ———— eene verſoen ꝓlaetſe / jae dat meer is / ghelick oft ghy it 
fieijdt op/ ct ben hemel waert / met een waerachtich gheloobe / ende 
bist om bee draeght den Beere alleen uwen ſtrijdt op / ende ſchrüft 
etozie, hem toe de bietoziert die ghy behaelt hebt” ende bidt ont 

gratte/ dat ghp feudt mogen weder ſtaen De liften ende 
laghen ban dert dupvel / protefteert it fijne Goddelcke 
tegbhen-waaozdichepdt/ Dat ghy tot gheender tÿden boog 
goedt ende baft houden en fult/ al wat u doot eenighe 
menfchelche kranckhepdt fal overkomen, 

Schiet: 
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schiet-Ghebedekens. | | 

gie: mijnen God: in u heb ick ghehopt, bekoudt my uyt Plal,7, 
allen die my vervolghen, ende verloft my. 

Oordeelt Heere de ghene die my hinder doen , verrvint de Pfal34; 
gene die my Kbvecies ; neemt aen de vvapenen,ende den 
childe, ende ftaet op tot mijnder hulpe. 

Verloft my uyt de handt mijnder vijanden , ende van mijne Pſal. 30 
_ vervolghers. 
Waerom zijt ghy Heere verre vvech gegaen,ende verſmaedt P{al.9: 

onsin de bequame tijden, in derribulatie? 

AEN- 
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AEN-MERCKINGHE 
OP HET VII. BEELDT. 

Volght de henlighen ende hare 
Deugden naer, 

T 'tfake dat ghy u - felven in eenighe flap- 
picheydt oft traecheydt vindt, ver weckt 

u door de viericheydt der Heylighen: Aen- 
fiet, hoe vierichlijck ende veerdichlijck dat 
fy haer tot het Ghebedrt, ende tot de Godt- 
vruchticheydt beghieven, [A] den heyligen 
Benedictus, Auguftinus, Deminicus, Ber- 
nardus,Norbertus,Bruno,Ignatius,Catha- 
tina vander Senen,Terefasendeontallijcke 
andere. Siet hoe veel darter in de [B] kloo- 
ſters, eñ in de wildernifle, Godt dachende 
nacht loven ende dancken. Siet hierſ c] den 
heylighen Hieronymus, hebbende ſijne 
borſt bebloedight.Aenfchouwtal-daer{p] 
Simeon Stylites vol-herdende in alle win- 
den ende on-weder, ftaende op eene co- 
lomne ; ende boven al [r] den heylighen. 
Francifcus , fmiltende in de wonden van. 
Chriftus onfen Salich-maker. Ende eylaes: 
[r]den ſondaer blijft verfmoort liggen in't 
midden van alle de perijckelen die hem om- 
ringhelen. Hoort,hoort [c] den Heere feg- 
ghen ; Waeckt ende bidt , op dat ghy niet 
en valt in bekoringhe. 

Hef 
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Her VIL CAPITTEI. 

Meditatie van't vierde verweckfel van de Heylighe 
naer⸗volghinghe, welck isde viericheydt 

der Heylighen. 

De voor-flellinghe der plactfe, ghelyck in het Beeldt. 

Het Ghebedt , alg boven. 

HE r.point. Bemerct ten eerften/ hae Dat de Hey⸗ 
gen als fp hier op de werelt leefden / een goedt Overleght 

peel Ban haer levẽ aber- gebracht hebbe in ’t Didden * Nes 
ende neerſtelyck beoeffenen bande Godtvruchtich⸗ malen 
hepdt. Sp ahingen van deughde tat deughde / enDE ren: van De 
en hadden geent cufte noch dach noch nachte: maer eene deughdt 
fp fochtenden Heere upt geheel haer herte/ende met In d andeve 
den Bierighen waghen / ende Lierighe peerden van haozt-gegaen 
Eliag/bat ig te feggeu/met vierige ende brandende pek A 
begeerten wierden fp op-waerte ghedreven tot he⸗· 33 
melfche fakken. Allehaer-lieden facrificten Wierden 1e 
berbzant met dat Bier/’t welch Den Heere is komen * 
fepnden op der aerde/ ende begeert dat het (eer ſou⸗ 
de ontſteken wordẽ / te weten/het Lier Der liefde: eñ 
Bier om hebben fp haer tot de wilderniſſen ende het 

Alooſteriuck leven begeBen(foa dit beeldeken u ver⸗ 
thosnt) op dat fp in De ſtilte ende cenicheyt van het, 
ghebedt / te Beter ende te aherufter haren Godt 
fouden moghen ghenieten. Gver· loopt defe met der 
herten / ende beſiet wat neerftichepdt dat ghp doet/ 
om met Godt vereenight te Wefen ; Ten tweeden / 
wat datſe / ſoo voor haer· ſelvẽ foo Loor andere berz 
kreghen hebben daa, het ghebedt / ende hoe wan⸗ 
derbare dinghen datſe in alle elementen upt-qhez 
recht hebben. Doos het ghebedt heeft Elias den rez z.Reo.rs. 

en Been op houden / ende wederamDd? aerdedoen  ° 
efproepen / eenen anderen heeft door het felbe Den 

krancken ghefonthepdt verkreghen / eenen anderen 
heeft oock den dooden het leven wederom gegeven. 
Aew ſiet hoe grootelycks Dat Godt almachtich het 
gebedt ende de Godtvruchticheyt is waerderende. 
Ten derden / bemerckt / in hoe groote peryckelen dat 
Be wereldtſche menſchen geſtelt zyn / ende hoe datſe 
ſonder ſorghe nde in’t midden Lan —* 
—— alder· 
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Paz.ton.ls. Alder-Weeetfte vnanden vaſtelyct flapen / niet tegert- 
p.2.c.is. ſtaende Dat den Deere ons foo dick wyls vermaent 
Matchz6. beeft: Waeckt ende bidt/ op Dat ghp niet en valt in 
Bern. fer. z. bekoringe. Dan beneden / feght den 19. Bernardus / 
de S. Andr, rſt op de nach· vreeſe / vander flincker zyde / vlieght 

den pijl in den dach / vander rechter zijde door·wan⸗ 
delt de bekommeruge Bol dupfterniffen. Ban bovẽ 
komt ons bevechten ben middaeghſchen dupvel: En 
wy lieden Lan ſoo Beel banden omringhelt zijnde, 
bijven verſmoort in eene ſchadelhcke gevuftichept 
ende onachtſaemhent; wy flapen/als Wpaldermeeft 
behoorden te waken; wp zjn traegh in gheeftelijcke 
ſaken / vthtich in tydelycke / luye in't ghene/Dat onſe 
fatichepdt aen gaet / veerdich tot onſe eyghene bez 

Eecli.aꝛ. derveniſſe. Wie ſal des tooveraers ontfermen/ die 
van een ferpent gheſlaghenis / ende allen den ghe⸗ 

Píalm.88. Men/Die Be beeſten ghenaken? Bhp Heere / die heers 
ſchappye hebt over de macht der zee/ ende ghp ftile 
de beraerten van hare baren. 

Den mẽſche⸗ Het 2. point. Bemerchkt ten eerſten / Wat een ſolaes / 
teken ooft gat de Heyligen getrocken hebben upt het gebedt/ 
epe faa datter Beel wantaer-lieden veel jaren ſonder 
gbeseoris veenich verdriet / ſonder eenighe menſthelycke berz 
we nemende trooſtinghe inde wilderniſſe vol-herdt hebben / ſom⸗ 
goedt / ede mighe in groote ende menichvuldige arbeyden ende 
fever ver⸗ nerchelen;ja oock ſommighe in tormenten ende 
Bee {pden. Want uwe converfatie/ o Heere / en brenght 

geen verdriet mede/maer ghy zyt gewoon in groo⸗ 
te vreughdt ende blydſchap Van uwe fonteynen / a 
mijnen Salichmaecker/ te ſchenchen uwen wijn; 
uwen wyn / die voort·brenght ontallycke maeghde⸗ 
kens / uwen Wijn met den welcken ghy uwe Hepli⸗ 
ghen droncken maeckt. Ten tweeden / overdenct de 
ndelheyt ban alten menſchelhcken trooſt: want het 
gaet doch al voor· by ghelyck eene ſchaduwe / ende 

RD Dit isden aerdt van de wel- luſt, 
Cosfel’ Dat fy eerf? gheeft ghenoecht en raft 

Aen de weeldighe herten; 
Maar als eene bie vervlieght zy kort , 
PVanneer den honinck, is ghestort 

lk ded weed 
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Maer de blevelinghen van eene goede ende heplige Platus: 
ghedachte ende meditatie / verblyden De ſiele / die in 
den Heere haer vermaeckneemt. Want inhet ghe⸗ 
bedt / ſeght den H. Bernardus / drinet men den wijn Bern.fer, 1, 
die den geeft verheught; Ben gheeſtelycken wyn / die in Cant. 
droncken maeckt / ende Doet den menſch alle werelt⸗ 
ſche ende vleeſchelycke dinghen vergeten. Ende den 
1. Nuguftinus/ dooꝛ⸗wont zynde met De pylen van 
de Godoeleke liefde / ſeght: Saeter zijn De tranen 
der ghener/Ddie bidden;dan de blydſchappen / die men 
feheptupt de fchau-fpelen . Ende wat ſeght hier af 
den Konincklycken Propheet Davide? Ghelyck den 
hert verlanght tat de fonteyne der waterem alſoo / 
verlanght mijne ſiele tatu/ a Godt, Ende wat fal 
den Heere / die ryck ende overvloedich is / in genade 
deſen gheven? Hy ſal ontwyfelyck geven dat hy be⸗ 

dooft heeft: Ick ſal den dorſtighen om niet gheven Apoc. 25; 
_ ban defantepne Der levende wateren. Wie falmp lobus. 
_ berleenen/ dat mjn ghebedt oock verhoort worde / 
en dat mp Godt geve het gene/dat ick verwachte. 

Het 3.point. Bemerckt hoe dat de Depligheninden 
hemel onge peryckelen / ende onfen arbept aenfchauz De Henligen 
Wen;sende hoe datſe doorde liefde/diefe Ben menſrhẽ in Ben Demet 
draghoen / bierichlijck Godt al-machtichs voor ong — agg 
bidder; ende Boe ſchadich dat Get is / dat wp (laperz enne viensr 

achtich zyn in’t beneerftigen Van onfe falichent/Bez upt uwofre 
fonderlheintbidden/ende Dat wy flau ende traegh boog os, 
Komen in Godts teghen· woordichent / luy ende flap 
zijn in°t midden ban be vierighe Cherubynen ende 

_ Seraphönen? Ende hier om i5°t/ Datde 19. Rercke 
met recht bidt / dat den hemelfchen Dader foude gez 
lieven onfe gebedẽ met haer-lieden gebeden tfamen 
t ontfangen. Cen tweeden/ hae Dat fp lieden in des 
eeuwichept den Heere berheffen/in de Vergaderin: 
ghen des gheloovighen volcks ende in den fetel der 

_ puderen hemloben . Hierom beghint ban nu af te 
Wercke te ſtellen / oftele/ Die De brꝛuydt Chzifti zijt, 
tgene / daer ghy toe ghefchapen zyt / om hier in alz 
tydt te volherden / noch en ghedooght niet / dat ghy 
door Hdelen klay ende wercken / veel tydts onnut⸗ 

telyck verguiſt / noch dat den tydt / die u gheſtelt is 
tot het ghebedt / ende tot de Godt· vzuchticheydt 
verkorzt ende vermindert worde. 

8 2 Ghebedt 
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Ghebedt om de viericheydt der Heylighen 
te verwerven. 

Plalm 68: | ® ie befchaemtheyt heeft mijn aenficht over-decht, mijnen 
Heere,„mijnen Godt, Want ichpremdt benghewordenmij- 

gen broederen uwe heylighen, einde cerryt-lander, Want ick in 

geender manieren gelijck en ben den kinderen minder moeder, 
In welcker We Kerche.PVant ickbemercke, dat fy in haer leven vervult 
baeghen de zijnde met den heylighen Gheeft „ende met uwe gratie, noyt 
ee opgehouden en hebben van te bidden ‚dat fy inde Godtvruchti- 
wandelt, he werken hebben volherdt , ende mer alle forchvuldicheydt 

ghewandelt in uwe Goddelgcke tegen- Woordicheydt. Och met 
hoe veel ſuchten hebben fy voor de deuren van u bemelfchpalleys 
gheklopt, ende ooek beweeght u alder-goedert ierenfte herte „‚o 

Heere Ieſu! met hoe veel-der-hande begheerten vol ootmoedich= 
heyts, bebben fy gepaffeert door de Wel-ghefchtechte flach-ordre 
van uwe H.Engbelen! defen buyghden hondert-mael s daeghs 
fijne behamelijcke hnien, ende duyfènt-mael de kien fijnder 
herten tot u, ende dien mer Weenende ooghen riep uyt het diepſte 
finder herten „mn droefheydt ende teghenheydt weſende, op dat= 
ter een ffraelken van u, die de Sonne der rechtveerdicheyt zijt, 
an fijn fiele ſoude fchnen, Waer door de Wolcken der booſer 
ghedachten verdreven „ende de dijffelen ende doornen uyt fijne 
aerdeugt-geroeyt fouden mogen Worden. Ick verfinchte foo veel 
te meer in mijne miſerien ende allendicheden , op dat ick haer- 
lieden foude mogben naer-volgen; °t is Waer, ick heb den wille, 
maer ick, en fie niet hoe dat ick. het felpe ſoude konnen vol- 

Cant3. breuchen, ten xydat het my van u ghegheven worde. Ick, fal 
opſtaen, ende u alleen foechen, den Welcken mijne ſiele bemindt, 
ick ſalmy in eemicheydt vertrechen „op dat ghy foudt moghen 
preken aen mijn herte,ende dat ick (oude voortgaen van deugh= 
de tot deughde, tot dat icku fal fien, den Godt der Goden , ins 

paal Ston, tot datick droncken ghemaekt worde van de over-vloe= 
talm.35e 

dicheydt uwes buys. Hiertoe, bidde ick u o Heere, leydt myop — 
4 depaden 

\ 
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de paden uwer gheboden , in defe verwoefte plactfe vol fchricke PLal. ‚18. 
ende vervaertheden,op dat ich.u altijdt mach dienen met vrecſe 
ende bevinghe;noch dat ict: niet en zy alte onbevreeft in perijc- 
kelen,noch al te kleyn-hertich in teghen-fpoedt. Dit maeckt my Bernard. - 
voor-Waer vervaert ende door-ſnijdt mijn herte met het ſweert — — 
pan eene grouwelicke vreeſe; dat ick int middel, van foo me- fen cf zele ; 
michvuldighe perijckelen „niet bevreeft,niet gheoeffent nochniet butvuch te 

, weſẽ baners: _forchvuldich ghenoech ghevondenen worde. VWanteenvan vene Hoe veer 
beyde moeten Wy door onft onachtfaemheyt voor goedt vinden, vjanten op 
te weten „dar Wyt eenemael den vijanden over ghelevert zijn, deken 
ende dat onwetende('t Welck pan ons Wil keeren; wwe goeder- 
gieren goedrheydt)oft , is’t dat Wy foo gheftelt zijnde „door uwe 
machtighe handt bewaert Worden ‚dat Vopdan Wel poor on- 
danchbare menfthen gerekent mogen Vorden. Hierom breydelt Iſaiæ 48. 
anijnen mondt, met uwen lof, op dat u mijne Vercken ghebene- 
dden. VVantghy beveelt,altijdtste bidden,ende tot gheender 
tijdt op te houden. Och, oft ick dan mochtedoor goede, door hey- 

lighe ende Godt vruchtighe Wercken uwen heyligen naem ghe- 
benedijdenals mine kranckheyt, ende d ongeftadicheyt mijnder 
herten niet toe en laet met u te ſpreken; ende nwe glorie te ver⸗ 
kondigen metde hemelen , die ghy ghedurichlijck_ als eenen 
loon, een paleys endeeen rychdat ons belooft1s „ veor ons aen- 
fchijn gheftelt hebt! vant ghy hebt my ghefchapen tot wwer 
eere ende uwen lof, ende fiet ick verwoeft ende verftroyt zijn- 
de, foo metter herten , als met mijne goghen onteereu, ende als 

ick het Wie-roock, ende eenen alder-foerften reuchzoffer mijnen 
Heere ſoude moghen op-draghen, fiet foa zijn daer veel onreyne 
gedachten in mijn herte opgerefen.VVat fal ich doen ter Wylen 
de falvinghe van het ghebedt ende de medecijne van de heylighe 
contemplatie verkeert ende verandert Wordt tot fchuldt ‚ende 
tot Wonden ende quetſuren mijnder fiele? ter Wijlen het ghebedt, 
tvvelckeen ander voor cen folaes ende lavinghe dient , my 
groote droefheydt mede brenght ? ter vvijlen de toe-vlucht der 

allendigen aen my verkeert vvort tot gramſchap, ende ten lact- 
Plenter vvilen het alder-meefte geluck ende de (pijn der Engelé, 

Alif vvelch, 
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Welck is uwen lof, ende het ghebedt als het Wat langher duert. 
— aen my eene walghinge ende eenen aſcheer mede-bhrenghtꝰ mine 

"35 onvolmaecktheyt hebben uwe ooghen geſien, en verlact my niet, 
en fcheyde van my niet ; endeich fal Wandelen , ende niet op- 

Aal. zjn. bouden;ick fal vlieghen ende niet rusten, tot dat ick den Heere, 
/ eene plaetfe vinde, een tabernakel den Godt van Iacob. Ick en 

ſal mijn ooghen geenen flaep gheven,ende mijne Wijnbrauwen 
luymeringhen, tot dat mijn heerte tot u ontwakezende dat mijn 
begheerte my tot u trecke, die daer zijt hèt ghenedat mijn herte 
foude konnen begheeren, Amen. 

Praktijcke om te komen tot viericheyde 
der Heylighen. 

Srelt uwen TEn eerſten / ſtelt uwe WD. Patroonen/befonderlijck die 
— Des © u alle maenden vallen / als toe ſienders op u ghebedt 
— oper Erde wercken / leeſt met haer · lieder de pſalmen ende laf- 
vive moree; ſanghen / ende neemt haer-lieden affectie aen. 
volght fijne Ten tweedẽ / let neerſtelijck op hare beſondere deuch⸗ 
deughden na, den / ende volght ſe naer. Ende op dat ghu dit wel ſoudt 

mogen te wercke ſtellen / ſoo daor-leeft ſorchvuldichlyck 
haer lebens. | 

Ten derden offert daor hare handen aen den Deere, 
uwe koude ende fauwe gebeden. Ì 
Ten vierden / beſoeckt haer-lieden graven / reliquien; 

ende berweckt d'andere menſchen dooru exempel / ende 
door het verhalen van't ghene datſe ghedaen hebben / 
om haer eere te bewijfen, — 
Ten vüfden / begheeft u neerſtelijck tot d' oeffeninghe 
ban 't ghebedt / want het woordt Godts is bierich ende 
brandende, hier om ist bp al-Dien dat gip kaut / ende 
Uap zit / komt tot den heere / ſpreckt tat hem / die Daer is / 
een verllindende biet / ghp Die anders nieten zt / Dan 
ſtof / ende aſſchen. 

re Ten ſeſten / geljckerwüis als de kinderen van Iſrael 

Kevita, Peten jaerlücken Bach hadden ben het bier / ofte 
urim, 

124 gy den welcken fp haer verheuchden / om dat alf-dan 
haer-lieden uut Bert hemel het bier ghefonden was / 
ende over ſulcks Godt bedanckten:defghelcken moe⸗ 
ten Wp eenen ſekeren tijdt kiefen om Godt al machtich de nde — te loven 

— 
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te loben ende te dancken boog de gratie ban onſe recht⸗ Derkieft ee⸗ 
veerdich makinghe / ende ban onſen roep/ ende door de KAL (cker 
vernieuw inghe der felbe, jac dat meer is / wy behoorden PAD on 
bet bier ban fijne GBoddelijcke liefde / elcke ure te Verz van umer 
nieuwen ende te bermeerderen, Want wat kander ſoe⸗ racy eñ verts 
ter gebonden worden? ende wat iffer profüteljcker? het veerdich mas 
aet alle gheboelen der menſchen ende alte blyd ſchap te binge. 
oben/’t gene de fiele/a Heere Jeſu / in u ſmaeckt / de 

Welcke ban haer-felben niet bermeten en is / maer ir 
uleeft / die zit haer leben ende ghenoechte, 

Schiet -Ghebedehens. 

H°: groot is de menichvuldicheydr van uwer foeticheyt Pfal.zo. 
Heere,die ghy verborghen hebt den genen die u vrec- 

fen. 
In’ aenfchouwen der Enghelen,fal ick u lof ſinghen, ick (al pfalm. 137, 

aenbidden tor uwen heyligen tempel ende belij den uwen 4 

naem. 
Ghelijck den herte begheerte heeft tot de fonteynen der wa- pat 41. 

teren ,al{oo heeft mijne fiele begheerte tot u, o Godt. 
Ick hebbe mijne handen uyt gereckt tot u, mijne fieleis voor pſal. 42. 

u als de aerde fonder water, 
Heere verhoort my haeftelijck , mijnen gheeft is befweken. „3 
De rechtveerdicheydt (al my,als eenen palm boom bloeyen, Pía Bren 

ghelijk den Ceder.boom van Libanas, fal hy vermenich- 
valdight worden. 
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AEN-M'ERCKINGHE 
OP HET VIII BEELDT. 

Ontfermt u umer Moederde B. Kercke / 
deet alie neerftichepdt om haer te beſchermen 

dogg u Godt· vꝛuchtich leben endeuwe 
pievichepdt. 

Emercktdar[ a ]de heylige Kerckeisde 
Baaeder van alle gheloovigen,ende dat 
defelve van[B]de duyvelen, keeters, ende 
on-geloovigen bevochten wordt, door wa- 
penen ende fchriften . Soo dar den duyvel 
een grootdeel [c]des werelts van de heyli- 
ghe Kercke af-treckt. Aen-hoorthoe datfe 
van hare [p ]kinderen hulpe ende bij-{tande 
eyfchr ende begheert door ghebeden, ende 
beteringhe vanleven,alis't datſe vanden[e] 
heylighen Gheeft,ende vandelr JEnghelen 
befchermt wort. Dic vereyfcht Chriftus Ie- 
fus onfen alder-goedertierenften Heere, 
oock van ons dies [ce Jin het hooch weerdich 
heylich Sacrament des Autaers(t'onfer lief- 
de)fy-felven ons mede ghedeylt heeft, ende 
hem gheweerdighr hecft met ons te wefen 
tot heteynde des wereldts, al was't dat hy 
wel wifte,dathy hier doormer veel lafte- 
ringhe fou de bevochten worden,de welcke 
wy behooren met vierige deughden te ver- 
drijven. — | 

Her 
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Eer VIEL Carrere tr. 

Van %* vijfde verweckfel , de liefde tot onfe Moeder 
de H.Kercke, twelck isde meditatie vande 

| verdruckinghe der H.Kercke. 

HE 1. point. Bemerckt ten eerften / hoe dat onſen goe Bont ſy⸗ 
_ kSalich-maker de B. Kercke alg fijne bruyt met ne H.Kercke 

ſyn dierbaer bloet ghetrout / ende de felbe in ſulcker hemint heeft 
boeghen bemindt heeft / dat hp voor haerde bittere on ten 
daodt heeft Willen ſterven: ende dat hier om ſyne z 
ghetrouwe dienaers (als fp ban hare vnanden OM: ude, Hoe jn 
ringhelt ig) haer Kloeckelijch behoorden te beſcher⸗ die moet boog 
men/ ende met eene fonderlinghe vromicheydt voog (ante 
haer te vechten. Ten tweeden/ over-teght hoe veel 
beplighe ende Godt vruchtighe mannen / dat hiet 
gend worden / die doo dagelyckſche tentatie 
an teghen-fpoebt ende vervolghinghe bevochten 

Worden . Want alle die Goddeſyck teven willen in z- Tim.» 
Chꝛeiſto / Die ſullen vervolghinghe ijden : noch daer | 
en fal geene moeyelyckheyt der vervolginghe ont: 
baeken/ (ao Wanneer de neerftichepdt om de Godt- 
vruchtichent te beoeffenen / niet achter-ghelaten en 
Wordt. Bus her-haelt met uwe gedachten / het gene 
op voor leden tyden gheſchiedt is ; ende gh en fult 
in t oude Ceſtament met een vinden / die Gode aen? 
ghenaem is geweeſt / den welcken van te voren ghe⸗ 
lyckhet goudt niet ghefupberten is gheweeſt door 
bet bier ban tegen-fpoet. Cen derden/bemercht hee 
groote berbolghinghen dat de geheele 9. Kercke 
15dt door de gheheele wereldt / foo van de Curcken 
als van de Wepdenen / maer beſonderlyck Lan de 
ketters. Wat Konincke rycken en hebben defe niet 
vernielt $ Dat heplighe plaetfen en hebben fp niet 
onteert Maer boven al wordt De h. Kercke verz 
volght van al-fuicke / die qualyck leben ende noch: 
tans in De ſelve kercke eenighe gheeſtelycke Over: 
hepdt bedienen. Want defe Dienaers Chzifti zynde 
gelek den H. Bernardus ghetupght / dienen Ante- Bernard. 
chriſt: ſn zijn bereert daor de goederen des Heeren / 
eñ en bewijfen nochtans den Heere / daer t al afkõt 
gheene eere; foo Dat de H. Kercke met recht mach 

25 fegghens 
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ſegghen: Siet in den vrede ig mijne bitterhept d'al: 
der-bitterfte/ eerft bitter in de doodt der Martela⸗ 

gheeftelijcke ren / daer nanoch bitterder in het bevechten ban de 
ſoonẽ zijn 

* fchauclije 

Greg. hom. 
27.in Eu. 

Onfen Daz 

ketterg/ende ten laetften alder-bitterffe iu de boo⸗ 
fe manierert ban mijne epghene hupg-ghenaaten. 
Endeden H. Grꝛegorius ſeght: Ach late mp voorz⸗ 
ftaen/ beminde broeders/ dat Gode geenen meerz 
deren ſpyt aen-ghedaen en Wordt Lan temandt/alg 
vande Pziefters/ alg hp fiet / dat de ghene / die ha 
tot ander-Wijfinghe ban d' andere gheſtelt hadde, 
on · gheſtichtelyc leven/ ende dat fp felver fandigen/ 
Die He fonden behoorden te beletten. Ende de ſonden 
Die vande Keligieufe perfaonen ghedaen worden / 
en zjn oock niet minder/van De welche Wp geljeele 
ghemepnten ende vergaderinghen beklaghen / die 
jammerlycken gheſchendt ende mig-maeckt zijns 
Waer van oock fommighe / als fp behoorden te Wez 
fen het fout des wereldts / foo zyn fp dwaes ende 
anje gheworden ende als haer · lieden tae-ftondt 
een Enghelſch leven op der aerden te leyden / ende 
andere in goedt exempel voor te gaen / Gebben alle 
verargeringhe inde Werelt ghebrocht / ja zijn oock 
leeraers ende meeſters gheworden der dwalingen. 

Het z.point. Bemerckt hae Dat Chriſtus Fefusupt 
ch maecker gene om eyndelycke liefde/ fp-felven aen fyne Heres 
gheeft ons 
moet in Iet 
Sacrament 

ke achter-ghelaten heeft in het hooch -weerdichh 
H. Sacrament des Autaers / opdat hp alſoo met 

bes Kutacrs, Baer foude magen efen tat het eynde des Wez 

Zach. 13. 

reldts toe/ tot beſcherminghe ende trooft van alle 
gheloovigkhen . Bemerckt nu hoe veel on ghelycks 
Dat hp fp-felven t° uwer eere onderworpen heeft / 
bet welck hem aen-ghedaen wordt faa Ban de too⸗ 
Beraers ende ketters, Die hem niet alleen met voe⸗ 
ten en plachten te treden; maer met ontallijcke anz 
dere onbehoorlycke manieren t’ onteert. Ende och/ 
oft dit van deſe alleen gheſchiede! maer het ghene / 
dat beklaghens weerdich is / ſulcks Wordt hem me⸗ 
nichmaet aen-gedaen van Catholycken / ende ſom⸗ 
mige Priefterg/ende Aeligieuſen / die (onder vreeſe 
van fjne Goddelijke Majeſtent teven / ſoo dat hy 
met vecht dit beklach weder om mach ghebruycken⸗ 
hier mede bert ick ghewondt in het hups der ghe⸗ 
ner/ die mp beminden. Want die Woo, Den eet 
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aer bloedt behoorden gheſtort te hebben / defe heb: 
en den fpat met hem ghelhouden/ende hebben hem 

auder-Wwerf ghecrupft. Bemerckt nu hoe dat de onz 
derſaten eenen ſtervelycken Roninck / die met haer- 
lieden in ſlach⸗ordre ſtaen ſoude / ooch met het tuſ⸗ 
ſchen ſtellen van hare eyghene lichamen / helpen enz 
be voorſtaen ſouden: doet het ſelve voor u wen Hoz 
ninck Chriſtus Jeſus / boor uwen Vader / uwen 
Verloſſer / den ghenen / die u ſoo menigher⸗ley wel⸗ 
Daden beweſen heeft; ten laetſten / doet het voor den 
Bamdegom uwer ſiele. 

Het ; point. Bemerct hae kloeckelyck dat de Ma⸗ Boe vat de 
thabeen voor haren Godt ende fijne Herche ghe⸗ wortelen / 
bochten Hebben / ende in weſcker voeghen Dat de — 
Apoſtelen / Martelaers ende Leeraers/na de doodt hen 
ans Salich-makerg geſtreden hebben / ende beſon⸗ ĩiighen vooz- 
derlyck hae de HHD. Athanaſius / Hieronymus / Au⸗ de Lercke 
guftinus / etc. de ketters met hare ſchriften / ende Boùts hebbe 
met beel andere manieren bevechten Gebben: met bLeſtreden. 
hoe-Danighe ſorgh vuldichepdt Dat fp/ als goede 
wachters / op de torens ende Wacht-plaetfen vande 
H. iercke gheftelt zijnde / ghewaeckt hebben over 
hare kuddẽ: endehebbẽ niet alleenttc voorvechters 
Der fielen gheweeſt / het Welck welhet principaelfte 
is waer hebben defglhelijcken oock mannelyck voor 
de vryhendt der Heßligher Kercke gheſtaen / gelyck 
namentlyck ghedaen Gebben de Heylighen Sta⸗ 
niſlſaus ende Thomas Cantuarienſis. Cen twets 
den / hoe grooten glorie Dat fp hier door verkreghen 
hebben:want fp nier over wonnen en hebben tHdez 
lycke vijanden, maer de princen deſer wereldt / enz. nefe 
de de machticheden der Dupfterniffen. Ten derden/ Ephcl.é. 
wat bermacheenen/Die eenen opzeehten hyver heeft / 
ghelhek den Heplighen Deminicus, Franciſcus / 
Ignatius/ Xaverius. Dodz-waer twaelf Apoſte⸗ 
den een weynich deeghs / luttel Keligieuſe Perſoo⸗ 
nen in getal / hebben meer ghearbeydt ende meerdez 
re vruchten vergadert / dan duyſendt andere. Den B. PI 
faligen Ignatiũs was gewoon te ſegghen / dat het °-” "SPA 
on-ghelaoveltjck was hae groote faken dat Godt 
door den menfch was werckende / Waer het ſaecke 
Bat den menfch die berkreghen gratie Wel Waer 
ghebruyckende. Aen ⸗ hoogt dan uwe Moeder de 
_ NE j H · terckt 

tius⸗ 
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Dermaendee N. Kercke umer deſe Waogden aen-fpzeken: Myy⸗ 
B. Kercketot nen Sone ontfermt u mynder / die win mijnen bupck 
Bs, 
aMach.7. 

Luc. i. 

t.Mach.z. 

Plalen.a, 

Thren.n. 

negen maenden ghedraghen hebbe/ende ud2p jaren 
metck glhegheben ende ghevoedt hebbe / ende tot dez 
fen ouderdom ghebrocht. Ick bidde u fone dat ghn 
wilt aenften tot den Hemel / ende de aerde/ende tat 
alte De dinghen / die daer in zjn; ende dat ghp Herz 
ſtaet dat Bodt dit al ban niet gheſchapen heeft/ 
ende Bat gheflachte Der menfchen : Alſoo fal°t ghez 
fchieden dat ghy deſen Scherp-rechter niet vreeſen 
en fult;maer weerdich gewaden zynde uwer broe⸗ 
deren ende deelachtich/ ontfanght de doodt / op dat 
ick in de bermhertichept u mach met uwe broeders 
ontfanghen. Aen⸗hoort dit ſegghe ick Han de H. 
Kercke; want dooz haer zijn Wp her boren / ende 
Worden van haer daghelycks ghefpyſt / op dat wp 
in beplichepdt ende rechtveerdichepdt Laa? Godt 
ſouden leven. Dus laet ons aen-nemen Den yver 
van Mathathias / alg wy ſien de verderveniſſe onz 
ſes volcks. Siet / De heylighe dinghen zjn ghewor⸗ 
Ben in De handen Der bremde/ ſynen tempel tg alg 
een on edel menfchh, Be Vaten van haerder glazien 
zijn ghevanghen ech-gheboert/hare ouderlingen 
zyn doodt-gheflaghen in de flraten / ende hate Jans 
ghelingen zjn geſtorven deo? der Wijanden ſweert: 
alle hare vercteringhe te wech gherromen/anfe hey⸗ 
lighe dinghen / ende onfe fchaonhepdt / ende onſe 
tlaerbepdt ig verwaeft. 

Ghebedt voor de H. Kercke. 

EF samen hebben gheftaen de Koninghen der aerden,ende de 
Princen zijn te famen over ecn ghekomen teghen den 

Heere „ende teghen fijnen Ghefalfden ende fijn Kercke:Daer om 
Weenende heeft fy geweent des nachts ende hare tranen zijn op 
hare wange,endedaer en is by na niemant diefe trooft uyt allen 
bare beminde.Sy heeft ghewoont onder de Heydenen,endefy en 
beeft gheen rufte ghevonden: alle hare vervolghers hebben haer 
achter-haelt tuffchen de benautheden haers kindts . Daer om 
ben ick Weenende, ende mijn ooghen Water voordts-brenghen- 
de, Want mijn kinderen zijn verloren ghewo den wWant den 

vijands 
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vjandt heeft de over-handt ghekreghen. Het kindrende den 
ouden man, hebben op æ aerde buyten gheleghen;mijne maegh-- 
den ende mijne jonghelinghen zijn ghevallenmet den f weerde. 
Hoeis’t goudt verduystert, hoeis die befte verwe verandert, 
hoe zijn de ſteenen der alder-beylichfter plaetfèn verftroyt in's 
hooft van alle ffraten ! De heerlijche kinderen van Sion „ende 
ghekleedt met den beften goude, hoe zijn fy gheacht voor aerde 
vaten „het Werck van een pot-bachers handt! Hare Nazareen 
Witter dan ſnecuw, blinckender dan oude voor, fchoonder 
dan fapphiren, Religieufe perſoonen Wel verftaende, ſommighe 
af-valligheende Priefteren.Hun aenficht isfWerter gheworden 
dan kolen , ende fyen zijn niet bekent gheweeft in de ſtraten; 
Want om defonden van hare Propheten , ende om de boosheden Pfal ros. 

van eenige hare Priefters, hebt ghy Heere met eene vafende grã- 
fchap ghestoort gheweeft op u volck, ende ghy hebt een wal- a 
ghinghe van u erf-deel ghehadt, ende fiet die in gheele zijde klee- "A* 
deren op-ghevoedt Voorden, hebben drechom-helft. Ghedenckt 
Heere Wat haer ghefchiedt is, aen-merckt ende fiet onfe ver- 
frmaedtheyde ; onfe erffenife is voor -Waer ghekeert tot de 
vreemde, ende veel Religieufe perfoonen zijn weder ghekeere 
ma Egypren; de knechten hebben over ons heer-ſchappije gehadt; 
daer en is niemant geweest die ons uyt hun handt verloffen ſou- 
de. Bekeert ons Heere tot u, ende Voy fullen bekeert Worden; ver- 

nieut onfe daghen als van't beghinfel. Keert af van onsuwe 
gramfchap ‚ Want wwe kinderen zijn verlaten gheweeft , ende 
luttel menfchen zijnder die eenen Waerachtighen ijver hebbe 
vanuweeere.Verhoort,Heere onfe ghebeden,op dat de gheheele 

aerde Wete ende kenne , dar ghy onfen Heere onfen Godt zijt; 
_ende dat uwen heylighen naem aen-gheroepen ie gheweeft over 
_Mraelende fijn gheflachte, Amen. ; 

Threa.é: 

Praâijcke 
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Praétijcke om de H. Kercke in noodt zijnde, 
te hulpe te komen, 

Bidt voor He —1 En eerſten / het is goedt gheſtadighe ghebeden acn te 
HRercke eũ * nemen / ende Die tot de hUercke baegen/ oock tot de 
medanre Me Princen / ende den genen die De ghemepne Welvaert feer 
&oozderen al= voorderen ofte hinderen konnen : Aldus feght den ſali⸗ 
de Keugieuſe ghen Ignatius / dat hp daghelycks met ober blaedighe 
ordze / cett. tranen badt voor De wel vaert ban den Koninck van 

Spagnien / als eenen ban hem ghebeden baat den Was 
ninck vereyſchte. 

Ten tweeden / vooz alle religieuſe orderen te bidder; 
Want dit de hepligbe Kercke grooteljcks aen-gaetsende 
aldus woedt men Beelachtich ban beel-der-lep berdien= 
ſten / door berfchepden medaellekens / ghelick het upt de 
af-laten blickt. 

Len derden / eeren / vieren / ende Bidden de Heplighen 
ende Enghelen / die gheſtelt zijn als beſchermers ban 
De Pzrovincien ende Landen; die met ketterije befmet 

n. 
Ter bierden / naer ſjn macht mede-helpen tot onder- 

houdt der Deminarien ende plactfen/daer De jonckheyt 
Onder-wefen wordt / ende tot de beboorderinghe ban de 
Ehriftelijcke leeringhe / ende dufdanighe andere Godt: 
beuchtighe odeffeninghen / ’t ze dooz (ne middelen, ’t 38 
Boog fijner raedt, 
Ten bijfden iden bzüdom ban de), Bercke kloeckelijck 

vooꝛ te ſtaen / boor De welcke oock de alderfterchfte mar⸗ 
telaers de doodt gheſtorben zijn / als is gheweeſt den B. 
Thomas Cantuarienſis/etc. 

geet eers Ten ſeſten / van de geeftelijcke Overhepdt al tidt eer⸗ 
ek ban De lijcken ende deghelijcken ſpreken / haer lieden alle eere 

gheeſtelycke pewijſen; het welck Den B. Franciſcus in ſulcker voe⸗ 
ad ghen behert hadde/dat hp eer eenen Priefter dan eenen 

Enghel (oude ghegroet hebben/ waer ’t fake dat fp hem 
bepbe te famen hadden konten t'ontmacten. 

Schiet- 
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Schiet-Ghebedekens. 

(aen der heyr-krachten keert u omme,ende befoeckt dee Plalm.ve, 
_ fen wijugaert. 

Onfen befchermer, Godt, aen-fiet,ende fiet in ’taenficht van Pſalm.ʒ 8. 
uwen ghefalfden. 

Weeft onfer ghedachtich Heere, in 't wel-behaghen uwes Pfal.ros, ’ 
— ons met uwe ſalicheyt, op dat * mooght 
ghelooft worden met uwe erflelijckheydt. 

Maeéxt ons falich Heere onfen Godt, ende vergadert ons van Ibid, 
de natien, dat wy moghen belijden uwen heylighen naem. 

AEN- 
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AEN-MERCKING HE 
OP HET IX. BEELDT. 

Weeſt uiver fiele genadich / Die Godt mile 
behaghen / ende ve over-ledenensende begheeft 

u kloeekelyck tot de deughdt. * 

Emerct hoe datſ a jdefielkensin’t vage- 
— —— uvve deught ende ghebeden 
hulpe verfoecken , hebt mede-lijden met 
haer, ende veracht hare begheerte noch{s] 
des Enghels vermaen niet, (gelijck [cjdefen 
on-vvijfen doet) vvanrghelijckfy haer von- 
nifle ontfangen hebben,al-{oo {ult ghy oock 
hetuvve ontfangen. Duskomt haer te hul- 
pelgelijck{p jdefen fone fijne moeder) door 
Le]offeranden, [r]ghebeden, endeſ Jacl- 
moeffen. Och hoe blijden boodſchap fullen 
[jde Enghelen hier afover-dragen In dien 
defe fieleeene [1] uregheghunt vvare, peyft _ 
hoefy die befteden fouden. Overleght oock 
oftuvve vverckenal-dus niet ghefuyverten 
moeté vvefensonderfoeckêde oft fy[k Jhout 
zijn,hoy,goudt,oftkoftelijckefteenen.Den 
heylighen Cyrillusfeght., dat-men kleyne 
fonden by ftoppelen mach verghelijcken , 
die haeft verbrant zijnsandere by hoy, daer 
den brandt vvarlangher in duert; maer die 
noch grooter zijn, by houdt, daer het vier 
meerder endelanger voedtfel in vindt.ver- ⸗ 

vvondert uover [1] Godesrecht-veerdich- 
heydt,die dit al ſiet ende toe- laet. 

Her 
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Her IX. CAPiTrEr. | 

Van het fefte vervvecfel, van de liefde die men moet 
hebben tot de elen die in't vaghevier zijn, 
__oft de Meditatie van het vaghevier. 

LA Eex-point. Over-teghbt hoe dat ghy ghemoet ſoudt 
weſen / in DIE ghy wiſt / Dat gp ber Wwefen waert 

om derbrant te worden / met een groote beſchaemt⸗ 
heydt voor de ghebeele wereldt / Wat ſoudt ghp al 
doen / asch alleen am deſe maniere ban doodt met 
een Andere te veranderen / voorwaer ghy foudtalle - 
middelen hier toe ghebrupeken, Ende 18’t dan mo: Grouwe lijc⸗ 
ghelgck / als temandt gelooft Dat men om eene Daz Ke pijnen der 
ghetckrche faude/ duſ danighe ende foo langhdue⸗ ſiclen. 
righe tormenten moet lyden / dat men nochtans die 

miet en foude willen / niet alleen beranderen/ maer 
gheheel ontgaen / door hem t° onthouden dick wyls 

_ Ban een del woordt / oft met eene kleyne verſter⸗ 
Binghe fp-felven aen te Doen? Bemerckt / Wacr’t 

fake dat ghy uwe ouders oft vriendẽ ſaeght in defe 
piynen ligehen / hoe dat ghy u foudt gevoelen ; bez 
ſonderlyck Waer t datſe uwe hulpe berfochtendaog, 
jammertijck kermen ende klaghen / peynſt oft het u 
faude luſten te lacchen / ende u felven ghenoechte aen 
te Doen 3 Dug aen-Hoazt haer roepen : Ontfermt u lob is 

mous / ontfermt u myns / ten minſten ghp mijne , 
prienden / ende zt mp behulpfaem waer ghy kondt 
en mooght / met ghebeden / vaſten / ende aeſmoeſſen. 

Het 2· point. Dꝛaecht haer wat ſy lhden / ende Waer Hoedanight 
‚am; ende gp fult verſtaen / dat de pyne Die De fiel: * De an 
hens lyden / de weſcke tan de geleerde De pijne des — 
„ghenoelens wordt ghenoemt / foo groot is / als opt Gregor.ia 
gentgenquaedt-doender oft martelaer in Dit leven pris. 
genen heeft, ghelyck het felwe de 1. Gregorius Auguft.de 
ende Auguſtinũs betupghen ; ja dat meer ís / datſe & falf 
meerder is / als iemandt in Hefe wereldt ſoude konz poenitents 
„men berdzagen : foo dat Cefarius ſeght / datſe Groos cap.rs. 

„ter is dan d'alber-wreetfte tprannen ſouden Kaunẽ cerar. he- 
verſinnen; ende War eu hebben fp dooz Bare boog: mits, 7 
shepdt niet bevocht | Ten Pir has ‚ (aa ijden ff gie 

C pie 
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De pÿne van pyne van te derven het aenſchyn Godts / ende isð 
t ghene datſe ſake dat / als het gene daer men ſeer maer verlanght 
moete deroc. wat · gheſtelt wordt al hier / Be ſiele moepel hck einde 

laſtich valt; wat meyndt ghy datſe gheboelen ende 
den / doozt lange derven vant aen-fchouwen ens 
het om helſen van harẽ alder-liefften Dader, ende 
Brupdegom/daer ſy ſoo lange naer verlanght heb⸗ 
ben; ende Dat foo veel te meer / door dien daite het 
ſelve in haer leben met klepe maepten haddé kanz 
sten ontgaens’t welck fp nu niet fonder graote ende 
unt gheſochte tormenten en kormen betalen Ech 
hee laſtich / hoe droevich / ende moeyelyck valt deſe 
ballinghſchap aen He vrienden ende kinderen / ende 
dert genen Die Daer haken ende ſnacken naer Godt / 
als mefende de fonteyne van De lebende waterẽ / tot 
Be welcke fp joa Geel faren ghearbendt ende vers 
langht hebben te Komen! Kechtveerdich zyn noche 
tang doogdeeten Godts ende waerach ich. 

Waerom dat Het 3. point. Bemerct am wat ſonden dat de fielen 
Be ſielen Dik 
Kijden, 

Dit lyden / ende ghy fult bevinden Dat het is / oft ont 
doodeſycke ſonden / van de welcke De fchuldt Vers 
gheven is oft om Klepne dage Uckſche fondeir/ghez 
ſyckerwys fouden moghen Wesen Hdete woorden / 
onachtſaemheydt in Goddelycke dinghen / etc. Cen 
tweeden / onder·vraeght Haer Wat ghevoelen datſe 
mu hebben van de wel-luffen/ ende van Deere deſer 
Wereldt, Cen derden, wat eene Wzeethept ende onz 
menſchelyckheydt dat ket foude weſen / defe met 
twee oft D2 woorden te konnen Berloffen/ende Dat 
te veronachtfamen / oft te vergheten ende hoe dat 
u dit ter herten faude gaen / Waer’t bp al-Dien dat - 
ghy in hare plaetfe\waert. Ende wat iffcrdoch ban — 
noode om haer te a en / Dan luttel gebedekens 
te leſen / eenige aelmoeſſen te gheven / oft daf laten 
haer toe te voeghen? Och hoe neerſtelyck ei ſorch⸗ 
vuldelyck ſouden fp ’t ſelve te wercke ſtellen Waer 
bet fake dat haer lieden een urken ghejont werde 
Ban penitentie/om van ſoo grouweldcke / nochtans 
rechtveerdige tormentẽ verloſt te weſen! Cen laet⸗ 
ſtẽ / weet dat hef door't rechtveerdich oordeel Gods 
gheſchiedt / dat de ghene die on bermhertich tot de 
gyer-leden zyn / de ſelpe oock naer hare daat, geene 
hulpe ban de levende en ſullen beproeven: ende Bet et 
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het Daer-en-tegen ban de Goddelhcke genade / dus 
gheſchickt fchynt te weſen / dat den ghenen die eene 
ie upt het vagevier heeft verloſt bp-na Lan fyne 
alichepbt voorſekert is: aen-gheften Dat de Godt 
vruchtige ficilkeng feer danckbaer zyn / ende niet op 
en houden in den hemel te bidden voor den ghenen/ 
van de welche fp Wel Weten foa Veel deughts onte 
fanghen te hebben. — 

Ghebedt voor de fielen die ir * Vaghe- 
4 vier zijn: 

O Wader der ghenade, ende God: van alderley trooft, wee't 
de fielen ghenadich, over de welcke uwen heylighen naem 

aen gheroepen is; dat doch tot u kome baer ſuchten ende ker- 
men doet open de ooren uwer goedertierenheydt‚ende vertoont 
baer u aenficht ‚daer fy foo veel jaren naer verlanght hebben. 
Het is wel Waer dat uwe oordeelen op-recht ende techtveer= 
dich zijn,erde daer en i gheen quaedt niede ghemerigelt ; maer 
uwe bermherticheydt gact alle uwe Wercken verre te boven. 
_Spaert „Heere „ fpaert wuyt-verkoren volck „ ende en ſtelt uwe 
erffeniffe niet tot cen verwijt, datfe befpot Worden van hare 
vijanden. Verlaent mj gratie dat ick haer door ghebeden, door 
vasten ende Godt - vruchtighe Wercken foude moghen helpen; 

Wetig cod 
groate hulys 
ter ſalicheydt 
bidoden LED 
ne (telkens: 

ende brenghen tot het ghenieten ván uwe Goddelijche maje- 
fleyt. VVant ick Wel were „dat fy mijns beter fullen ghedach- Bett De fiche 
tich zijn, ghekomen zijnde in u rijck , dán den ſchencher van 
Pharao Tofephs in-dachtìch was: maer met reden fouden de 
menſchen my met de ſelve mate Weder-om meten door u recht- 
peerdich oordeel, naef mijn doodt , daer ich defe fielen nu mede 
ghemeten fal hebber. Daer en is voorWaer niet Wreeder „dan 

te booren deft vvoorden : Ontfermt u mijns ; ende taen-fchou- 
pven met de ooghen ons gheloofs „dat brandende vier „ende de 
grouvvelijcke tormenten „ende berm niet ghevveerdighen mes 
luttel Ghebedekens, oft eenighe af-laten , te helpen uvve alder- 
lieſſte fielen tor de velcheich ooch verbonden ben. Och, hoe 
gouden fy de gren over - brenghen , dieick foo onnurtelijchlact 

72 voorg 
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voor-bygaen! hoe grooten prof ft fouden ſy in korten tijdt doen 
in de Godtvruchticheyelt! Hier om begheere ick met uvve gratie 
ghcholpen zijnde, in fulcker voeghen mijn leven den te ſtellen, 
ende de wel-lusten met de ijdelheydt des Wereldts te verfaken, 
op dat ick niet en kome in de plaetfe haerder tormenten ; maer 
dat ick ontbonden zijnde va ã dit ſtervelijck lichaem tot u mach 
komen, tet u, die daer zijt de begeerte mijnder herten; de ruſte, 
de bljdfchap ende glorie,daer kek dafendsemael naer verlanght 
hebbe, Amen. 

Practijcke om de fielen die in 't Vaghevier zijns 
_behulpich te vvefen. 

Se ziju te Tr eerſten foo kan- mert beforgen dat de Godtbruch⸗ 
hepar bed — tighe fundatien ende in-ftellinghen / onder - houden — — f ftellingben / b 

Moeffen/ Tentweeden / hier toe bageljeks fekere gebeden ende 
zaten / ett. gelmoeſſen {chicken / ende dat foo dick - Wils als men 

hem op eenighe vepfe begheeft oft ober ſtraten gaet; 
Een derden / gedenckeniſſe houder bart fijne ober-les ni 

Den Wel-doenders ende betenden/ende bidder voor hare 
fielen. Cot biert eynde foe placht in beel ſteden Bert ghe⸗ 
nen die's nachts om gaet/ den gheloobighen biet tac te | 
vermanen. 
Ten vierden / ober ’t kerck hof gaende / eenen De pro- 

fandis leſen / oft reenighe andere Ghebedekens / ende oock 
alſoo dick wiÿls als men paſſeert booz-bpeenichghes _ 
recht oft plactfe der juſtitie. 

Een büfden / hem jaerlücks laten voor ſtaen / dat tum 
nu ober leden zijn ende Ghebeden behoeben / ende in t 
heymelück doen het ghene dat men den ober-leden ghe⸗ 
Woon is te bewiſſen / gheljck wp weten dat berfchepden 
gheluckelifck ghedaen hebben. 
Ten ſeſten / d'af laten neerftelijck de ſielkens toe voe⸗ 

ghen. Ende het fchijnt boorwaer eene groote wzeethent 
te weſen / dit alſoo te veronachtſamen. 

Sohiegs 

) 
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Schiet-Ghèbedehens. | 

R Echereerdich zijt ghy Heere, ende recht is u oordeel, Pfalm.nr3. 
__maer weeft ghedachtich uwer bermhertigher wercken, Pſal. 24. 
die van den beghinne des wereldes gheweeft zijn. 
der om zijt ghy Heerc verre wech ghegacn „ende verfmaet P{al.s. 
ons in de bequame tijden, in de tribulatie. 

Hoe langh ſult ghy uwe fiele vergheten cot het eynde, hoe Plalm. 
langh keert ghy u aenúicht van die? 

* 
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AEN-MERCKINGHE 

OP HET X. BEELDT. 

Bemerckt hoe wijdt ende breedt dat den 
werk is / Die tat de bederveniſſe leydt / ende hoe 
Beel ftelen dat ghy fout konnen Lerloffen/waer’t 
bp al-dien dat ghy de volmaeckthepde ter herten 

Emerckthet[a]groot ghetalder gener 
Be verloren gaen:de welcke{s]dé duy- 
velaen-lockt, endel[c]door-{chiet met hey- 
melijcke liften ende lagen door del pzijdel- 
heydt daer hy achter (chuylt:[r Jde werelde 
trecktende drijft voordts, te weten, door: 
hare wetten: ende eylaes!daer wordender 
gevonden die{r Jvan felfsin de helle loopen; 
[sjhelpr defe met exempel, woorden ende 
Ghebeden: ochtfiet hoe onfeker dat het be- 
trouwen van[HJeenen{fondaeris,te weten, _— 
op een (pinne-vvebbe, gelijck vvy hebbẽ in 
het 8.cap. väden Propheert lob, vvaer mede 
den mondt oft put van de helle over-decke 
vvordt. Aen-fiet hoe dat[1]de Engelen een- 
ieghelijck tor ijver vervvecken: ja dat meer 
is, hoe dat [k]den Koninck lefus Chriftus 
felve(vvaerhet noadich)ghereedeis op der 
aerden te komen, om{1 Jdefielen die in pe- 
zijckel zijn, te verloflen , ghelijck dit aen 
[M] den Bifchop Carpus, hier voor-tijdtste _ 
kennen gheghevenis,fooons verhaelt Dio- 
nyfius Areopagita.. 
4 he Hert 
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Her X. CAPITTEL, 

Meditatie van het fevenfte vervveckfel, t vvelck 
is den ijver der fielen. 

DE weorselinghe der plaste ghelyck ons in het beeldt 
beteeckent wordt. ’ 

Het ghevvoouclijck Ghebedt. 
Het rt. point. Bemerckt ten eerften De helſche taz: 

mentẽ / waer mede Dupfent en Dupfent fielen eeuwe⸗ 
Wekghepijnicht worden, van De welche ſy bevrydt Over · leght 
(ouden Gebben geweeft/ hadde hem temant met den Han fact DE 
hver der Apoftelen tot Het ampt begheven om haer bilan.” 
te bekeerẽ / door welcke middel noch oock Beel fou: 7 
Den konnen bevzijdt worden. Cen tweeden / ſiet op, 
waerts tot den hemel / eũ bemerkt hoe Dat de ghe⸗ 
luckſalige fielen/ Godt in DE hemel alle eere Bewijs 
fen/met on uptſprekelycke vreught van haer· lieden 
ſelver / ende met eene ſonderlinghe glorie van Godt 
al machtich: welcke ſaken Waer’t dat ghy Die ter 
herten wildet nemen / hoe grootelycks ſoudt ghy de 
glorie Godts / ende de ſalicheydt der fielen konnen 
vermeerderen / ende voordts oock hoe veel ſoude 
ter toe helpé/Waer’t bp al dien dat ghy met eenen 
loecken moet/uwe ſinnelyckheyt temdet ende deſe 

guade beraerten N, Cen derden / bemercht in hoe 
groot een perijckel Dat den fondaer is; Want Laog- 
Waer ghelpek de fpinne-Webbe is fijn betrouwen. leb $. 

Het 1. point, Bemerckt hoe groot dat de hooch⸗ 
Weerdichepdt van Godt is / hoe grootelycx dat het 
betaemt datfe Lan eenen-tegbelchken ghje-eert ende 
bemint worde. Ten tweeden / hoe ſeer dathpdit 
begeert ende wenſcht; want hy heeft ſyn ſelven Gier Philsz. 
om vernedert / de ghedaente vanceneũ dienaer aen- Bodt is alle 
nemende / den meñſchen gelyck geworden / ende van — 
weſen gevondẽ alg eenen menfch; op Dat Gp in fulcz ons fan vas 
fer boeghen/ alg eenen goedertieren Werder! ſyn meoerr / owe 
fchaepken op fijn ſchouderen weder · om brenghen foo he2l wee 
foude. Cen derdensendeditniet alleen / maer dat hy liefde geleden 
Bier-en-boven on·menſchelycke tormenten/endeten 9°°» 
Taetften aack de doodt geleden heeft/ om deftelen _ 
met fijn dierbaer bloedtte berloffen/ ende ong voor Tied” 
Bem te fupberen een aen — veickcn 

€ 4 De 
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Inch volghende goede wercken, Een vierden / dit en 
heeft nochtans ſyner oneyndelycker hief De niet gez 
noech geweeſt / maer ig oock berepdt boog elche fiele 
in t byſonder weder-om neder te dalen upt Den Gez 
mel/ efì hem te weerdigen den kelck van fijn bitter 
Mden noch eens te fmaken/op datſe tat hare falichs 
hepdt ſouden mogen gheraken.Btver-leght oft ghy 
oock Godts hver in u hebt / ende oft gp gheern u- 
felben/ ende al Wat u aen-gaet /Beordefalichepdt 
der fielen / ende Boor deere Van Godt al machtich 
te pandeſtelt: aft dat ghy hier-en-teghen niethet _ 
minfte van u ghemackeñ eere en Wilt derven / waer 
Daag De fielen Die met het dierbaer bloedtensSas 
lichmakers ghekocht zyn / ſauden mogbentetharé 
falicheydt gheraken? * — 

Het zpoint Bemerckt ten eerſten He uyt nemende 
neerſticheydt die den dupvel ghebruyckt; want hy 
gaet om als eenen brieſſchenden leeuw / ſoeckende 
Dien hp verſlinden macht / ende ſeyndt ſyne mede⸗ 
gheſellen aen alle kanten/ omde ſtelen te bernielen/ 
ett met hem te trechen in de eeuwighe bederveniſſe. 
Perfoept uwe traethepdt/ Haar fhne wackerhepdt; - 
ende aen-geften Dat fijne Dienaers/’t3p menſchen / 

_t3p dupvels / ſoo neerftich zyn am de fielen te beder⸗ 

Bacthzs. 

gen / eñ laet uwen Dienft niet ghebreken om die te 
helpen. Cen tweeden / aen ſiet met Wat manieren 
dat Den bijandt de menſchen faeckt aen te locken / 
te weten / met eene Wel-lufte Die eenen oagen-blick 
Duett / oft met eenighe korte ende verganckelycke 
gere/ welcke oock al gemenght zijn met groûte bita 
terbepdt / ende Die de ſiele tot gheender tyden en 
konnen verſadẽ. Ten derden / over· leght defe woor⸗ 
den: Soo langhe alst ghp’t eenen Van deſen min⸗ 
ften ghedaen hebt/ ſoo hebt ghp'tmap gedaen/ ende 
hoe dat ghp behaarde ghemeet te zjn / om uwen - 

_ even-naeften te hulpe te komen, die fn ſulcken noot 
heftelt ig ; aen-ghefien dat onfen Salich- maker 
eghte dat het hem al ghedaen wort / t ghene men 
aen fonen eben-naeften doet / gelycker⸗ wys dat hy 

dit in den dach deg dordeels voor de gheheeie wet 
xeldt openbaerlck (al verklaren. 
4 * Riet ï ië * 

Ghcbhedt 
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Ghebedt om eenen ijver der fielen te verkrijghen. 
Chrifte leſu, verloffer des Werelts,die ons met u dierbaer 

‘bloedt verlost hebt, ende hebt uwe kofkelijche fiele voor 
ons tot in der doodt toe te pande geftelt, Worpr toch uwe oogen 
op ons; Want de helle heeft haren muyl open ghedaen fonder. Waiz «. 
eenich eynde; ende ruym is gheworden den wech die daer leydt. Marth 7, 
ver Verdoemeniffeende veel zijnder die door deſes in-gaë: maer. 
engh is den Wech die ten leven leydt, ende luttel zijnder die dien 
vinden . Hier ons faclgeren mijn ooghen door de tranen „ ende Thren z. 
mijn binnenfte is heel on- ſtelt, mijn herte is uyt-gheſtort op de 
aerde; Want onfe vijanden zijn ghewerden in't hoofdt , onfe Threnr. 
vijanden zijnrijk gheworden om de menichte van hare fon- 
den „endede Princen uwes volchs, die haer hadden moeten als 
eenen muer tot befchermeniffe voor u huys ſtellen, defe zijn 
Wech-ghegaen fonder flerchheydt. Ist fake datter eenich tijde- 
ijck_ahewin te verwachten is „ men reyst ende rotſt de geheele 
Wereldtdoor ; maer daer gaen ontallijcke fielen verloren, ende Tverlies 
daer en is niemandt diet over-dencht in fijn herte. VV ie fal De dardens 
minnen hoofde Water gheven, endernijnen ooghen eene fonteyne Iix ” 
der wateren ende ick fal beweenen dach ende nacht de gedood- Ierem.s. 
den mijns volchs? maer des Heeren bermherticheydt heeft ghe- 
daen dat wy niet heelverdaen en zijn; Want fijne ber mhertich- 
heden en hebben niet ghefaclgeert. Den Heereen fal in der een- Thren.3. 
Wicheydt niet verffooten. vant heeft hy verworpen foo fal hy | 
gockontfermen , naer de menichvuldicheydt fijnder bermher- 
ticheden. vant ghy hebt in der waerheyt,o alder-foetfben Lef, Ilaiæ 53. 
onſe weedommen gheleden „ende met uvve ſtramen ſpebt ghy 
onſe qualen genefen.V Veeft ghedachtich dat ghy gheftaen hebt, 
endetot noch toe ſtaet in de teghen-vvoordicheydt van uvven 
hemelfchen Wader om onsen goedt vvoordt te verleenen;opent 
doch de ooghen der verblinden, op dat ſy u moghen kennen ende 
keminnen; doetopen de ooren der dooven,op datfe uvve femme 
aenhooren, o Vader onfer fielen, vveest onfer aller ghenadich ; 
vvant daer en is ghoenen anderen die ons befcherrue, oft onſen 
smiddelaer zy, dan ghy onſen Heereonfen Godt, Amen. _ 

T 5 Pra⸗ 
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Praétijcke om den ijver der fielen te oefenen. 

Sticht uwẽ Te eerften moet-men ſünen ebenetaëften goet exem⸗ 
naeſten Boor — pel gheben / ende forgsbuldelijck onder houde tgene 
— ———— aen · gaet De ſtichtinge vã fijner eben-naeften, Maer Dit 
pa Bant moeten Voor al De gheeſtelijcke ende religteufe perſoonẽ 
tuchtistje doen / op Dat Be menſchen mogen hare geede wercken 
wzegoofte.. fiart ende glorificeren den Bader die inde hemelen is. 

Ten tweerden / voordtsbrengen eenige Godt· vruchti⸗ 
gie Pfanten ſprekingen / ende beletten onnutten klap/ 
Die de goede manteren plachten te bedeeber/fchouwen 
ende beletten ooc oneerlicke ofte lichtbeerdighe licde⸗ 
kens. 

Prijs-baer Ten derden / niemant in fint huns gheſin ontfangen 
ghebrupck om te Dienen/tert zp Darfe belovẽ alle maende te biech⸗ 
rei ten ende te communicerë, Bet ſelve mach Dienten in are 

bepbers te hueren / in aen nemen ban faldaten/etc, 
Een vierden lichamelgke weldaden daer toe ſchickẽ / 

dat gip vã den ſelben iet geeſtelicks Wederom kright. 
Aldus heeft den D. Ignatius (ghenoodet weſende om té 
fpelen een (pel / in het welck hp niet hervaren en Was) 
hem met defe conditie tot het ſpel begeven / dat DE ver⸗ 
lieſer eenighe dagen faude ntoeten leben naer bet ghe⸗ 
biedt des genes Die gewonnen foude hebben : dus heeft 
Ho deſen menſch vie berlozen hadde op-gelepdt de gees 
ſtelücke oeffeningen oft meditatien die men gebrupckt 
sm fijn leben te bekeeren:ende Door defen middel heeft 
bp hem op eenen goedẽ wegh gebracht. Aldus hebbe ie 
op ſommige plactfen geſien Datmen miet eer D'achmaefz 
fen uut ent deplde / voor dat de ontfangersoft armen De 
Ehriftelifche leecinge gehoort hadden, Op ander plaets 
fen Dar Die van De Wzoederfchap ban onfe licbe Bouwe 
elck in't befander eenen armen kooſe aen den welcken 
fp een aclmaeffe unt deylden / naer dat fp het h. Sacra⸗ 
ment des outaers ghenut hadden. 

Beſocckt de Ten vüiden / de ſiecken / de bedruckte menſchen / de gez 
bedruckte eñ bangenen / eñ die in De gaſt hupſen zijn beſoecken / ende 

ſiecken. haer de Godtbruchtigheyt aen priffen, Want mẽ nim⸗ 
mermeer ghereeder en is / om De ſalighe vermaninghe 
t'aenhoozen / dan als· men in teghenſpoet is / ende oock 
als-mert metter daedt geholpen, wordt. NRoch men moet 

ſu ſelbẽ niet latẽ vaag ftaen/dat dit een Chriſtẽ menſch 
Dit 
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Bie rück iS niet ent betaemt; want wy weten /Dat int den 
dagh des oordeels ons / ont foo te ſpreken alleen te ftae 
fal komen 'tghene wy den acmen gedaert (nllen hebbẽ. 

Ten feften geeſtelijcke boeckskens / beeldekens / ende 
roofen-hoepkens unt denlen: Bercken zijn wel irt an⸗ 
dere dinghen upt-gheftort ende mildt / maer hier in ons 
achtfaem. AN 5 ’ 

Ten febenften/de Chriſtelicke leeringe/ gelijck boben Derveodeg 
ghefepdt is / vervoorderen „ende defgelijcken de fcholen morren ve 
ende Godt vruchtighe hupfen van weeſen ende weduz Eyzif::tijcke 
Wen / ende in De ſelve meerdere farghe draghen bart de leeruighe. 
Godt-beuchtighendt / ende het ghene Dat de ficle / dan 
Bat het lichaem aen gaet. 
Een achften/defe onder-houden die de bekeeringe Ber 

fielen beherten / want die eenen propheet ontfanght / in 
Bert naem ban eener propheet / die (al den loon eens pro⸗ 
pheets ontfangẽ. Bus heeft den S. Xauerius de Uonin⸗ 
ghinne van Portugael gheraden datſe het ghelt // twelck 
haer ghegeben wierdt boo, muplen ende pantoffelẽ / toe 
foude Willen epgenen aen De bekeeringe der ſielẽ; Ende 
aldus gefchiet het dick wijls / dat foa-dDanige Bie niet en 
pꝛediken / noch en leert /oft Die De Chriſteljcke leeringe 
Boaz haer ſelven nier en konnẽ boorts leeren / door eenẽ 
anderen Dick- wijls beel profijtelijcker doẽ. Ende gelijce 
kerwijs dat iemant Die eenen geuſchẽ Predikãt onder: 
houden / ende gheben ſoude / al Wat tot ſjnen behoede 
dient / ſaude ſchuldigh weſen ban die Godts laſteringe / 
ende het verlies der ſielen / dat hier naer ſoude volghen; 
alſoo / is het oock waer-achtigh/ dat het bet ghenen die 
contrarie doen contrarie ghebeuren fat. 

Ten neghenften/is’t bp al-Dien dat iemandt vã Godt Zijt oming 
gheſtelt is /am eene ghemepnte te vegeeren /om Magi⸗ office, vaag 
fEvaten te ſtellen foldaten te vergaderẽ etc‚dat Die voor A! benee 
eerſt in fo ſelben ende Daer naer oock it eenen anderen Hont vzuche 
ſorghe draghe boor be Godt · pzuchtigheydt· Want het is tighe dc. 
kennelijck bat hem een · ieghelück terſtondt voeght naer 
Be goede / oft quade manieren der gener Die in Oberheyt 
gheſtelt sijn. Want al é5’t datter ſelden iemant foo boos 
ende goddeloos gebondert wordt die Get volck / oft ſjne 
onderſaten tot ongoddeljckheyt bermaent oft Dwing 

wilt ende door woorde oft wercken Haer toe verweckẽ; 
betis nochtans noot ·ſakelijck oock alle — 

en 

Macth. 1e, 
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ef alle openbare fanden wegh te nemen. Wart is't fake 
dat Het waerachtigh is/dat D'erempelen trecken / ende 
De woorden beweger;faa moeten wp ernftelijck bp ons- 
ſelven ober legghen / hoe grouwelicke ſonde bat het is, 
eenen anderen tot bal te brengen. Ende hierom isꝰt / dat 

Sap.6 de Schrifture ſeght: Ben kleynẽ wordt bermhertighept 
verleent / maer De machtige full machteljck pine lfdë: 
Aengheſien dat wp dick⸗ wüls ſien / datſe niet altÿdt eert 
ander in Godt · vzuchtighendt te boben en gaen / die ba⸗ 
Ben andere in eere verheben zün. 
Ten thienften / het ghene dat gefepdt is ban de Ober⸗ 

hept / ende hare verkiefinge / dient ſoo beel te meer in DE 
Kkrügh/ t zo datter geſpꝛoken wordt ban de Velt heeren / 

t zu ban De ſoldatẽ Mant dat bp de bryhent ende onge⸗ 
bonden hept ban leben die daer onder de ſoldatẽ plaght 
te wefen/nach oack komt het quaedt erempel/ban harẽ 
Velt Heer; ſoo en kan’t anders niet ghefchieden / oft de 
Oodt-berchtighepdt moet ganfch ende gheheelteniet 
gaen, Ende ober-midts / Dat alle heerſchappije is inde 

Ban.4. handen Godts/ende dat hp dit geeft Der ghenen die hj 
wilt / ende ban hem alleen de victorie te berwachten is; 
fag blckt klaerlück gensegh/dat de fonde bart den Ea: 
pitepn / oft ſÿne deughdt / grootelücks bier toc helpt, 
Want is 't fake dat ter oorſake vã eene ſonde alleen bant 

De fant d Achan / den legher ban de Iſraeliten verſlaghen is ghe⸗ 
Deir oop Weeltswat ſalder te verwachtẽ weſen / isſt bp al-dië Dat 
Enne folgagen Dern Capitepn/met dieberije / rooverije / kerck-fchendin= 
Belstten dick· gen / onkunſchendt / ende hoobeerdighept/de gramfchag 
Wis de bie ende toognighept ban Bodt almachtigh ober fr -felben/ 
—— — ende ober De fijne is verweckẽ de? De kindere. DA Iſrael 
be neserlage, Waren te belde ghetrocken om het gelacht ban Benja⸗ 
jdic.zo, min te ftraffen;maer overmidtsdatfetefrerftondenog 
* Harte krachten ende menighten ban bolck / zijn tot twee 

… rèpfen toe berdzeben/ende verflagen gheweeft, Wat fals 
. Der ghefchieden/als de faldaten niet alleẽ te ſeer en ſtaẽ 

op hate epghene beamighept/ maer oock alle booshedẽ 
ende ſche lmerijen toe-gedaen zĳn? Boorwaer/ick ſoude 
ghrerne ve Oberſten ban den leges Willen beagen/oft fp 
haer laten boorftaen/dat fp ban Godt meer door godde⸗ 
ooſe ſoldatẽ / de bictorie / ende over-handt vãhare vijan⸗ 
zen verwachten / dan door geede ende Godt vruchtige⸗ 
Fe t{ake datſe map boog autwoorde gheen, door * 

Tofue 7. 
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foo moeten fp alle neerftighepdt doen / datfe ſao danige 
uet-kiefen/ ende ſulcke foldaten allenghskens maken, 
Want als defe haer-felben verhoo veerdighen door hare 

victorien /- ende het rijck der goddeloosheydt daghe⸗ 
lücks berbzepden ; mepnt ghp oock niet / Dat Godt 
lichtelijck toelaet dat alle kerterge/ende boofe manier 
berwaerts ende derwaerts haer fullen verbrepdẽ? Ghy 
acht grooteliĳks in eenen foldaet de bveomighept des liz 

* chaems;waerom niet meer eene goede fiele- Bin en bez 
gheert niet den genen die lap ende kranck ban lichaem 
issende waerom is't/Dat ghp aen beerdt den genen Die —— 
eene boofeende quade fiele heeft / ende die teghen Bodt one voos * 
ſtrüdt⸗ Taet ghp u voorſtaen / Dat den genen Die doorz ſy · (eten met en 
ſelben niet nut en is / eene ghemeynte proftich fat we⸗ dooght / en ig 
ſen? Oft dat hp u ghetrouw fal weſen / die Gade niet gez bain —— rg 
trouw en is # Meynt ghp / het quaedt dao: quaedt / het putdijcke. 
bier Booz het bierupt te bluſſchen / deGodtbruchtigheyt 
doorde booskhept te berbzepde; het rick vã de deughdt / 
door hare teghen-partije;Goùöts vriendtſchap / door fijne . 
bijanden; ſjne eere te berboozderen door De gene die hem 
erupcen/ eñ Die De tempels haerder fielen/ ende deſghe⸗ 
Wcken ban andere fchenden eit onteeren? Den Vaninck 
bant Juda is in de h . Schrifture verwonnẽ geweeſt / om Regas 
Bat hp ſjnen leger met de goddelooſe vermengelt hadde; 
Wat mepnt gn dat hem foude aber- gekomen hebben / 
hadde hp ſjnen legher bau ſulcke booſe menfchen by 
eert bergadert? Ick late ſtaen / dat de foldaten die goed: Dodt berbt 
bart confcientie zijn mede oock ſterck ende broom zijn / enn rl 

„ende Dat Godt hieren boben mer haer becht ; ende Dat ſchaten. 
deſe die foo qualck bedacht zijn / dat zu Godt / ende fijn 
gebodt beracht hebben, noch voor haer ſelbẽ / noch boog 
bet ghemepn goedt; maer boo: den oupbel ban der Gel: 
len / den welcken fp dienen / oorloghe boeren, Dus bez 
hoozen de Belt-heeren t'ober-legghen / Wat ampt datfe 
bedienen / ende wat gheleghentheden datſe hebben ont 
haren berte beoeffenen / ende datfe ober-fulcks de felbe 
ep ſhnen túbt te werck moeten flellen ; op dat d'ongod⸗ 
Belgckhept/ niet breeder heerſchappije en hebbe / ban de 
Sobt-beuchtichepùt : ende datſe Weten/dat luttel goede 
Menfchen beel graden té boben gaen in de gratie / ende 
“Goede jonfte bp Bodt al-machtigh.D'erempele hier af/ - 
Ks) gpebzeken ons nies; ende wie fal hier aen twifelen ⸗ 

Ban 
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nau der ghenen / die ſaude Beeren ſegghen / dat Sodt àl 
machtigh / het quaedt niet en ſtraft/ noch het goedt niet 
en vergheldt? 

Schiet-Ghebedekens. 

Plal. zi. M?- ghy Heere ‚en vervremt uwe hulpe niet verre van 
my, tot mijnder helpen,fidt roe. 

bid. Godt verloft mijne fiele vanden (weerde, ende mijne fiele 
uyt de macht mijnder vijanden. 

Pfal.88. _Hoclanghe Heere, (ult ghy tot dert eynde uaf-keeren, hoe 
langhfal uwe gramſchap, als een vier feer ontfteken wor- 
den, 

P{al.;4. Heere wanneet fult ghy’c aenfien? Stelt wederom mijne 
fiele van hunne quaedr-willigheydt,ende vanden leeuwen 
mijne eenighe. 

| Her XI. CAPITTEL. 

Van de oeffeninghen daer ſy toe vervveckt vvorden 
die eenighen voort-ganck doen, vvaer af heteer= 
fteis, de mortificatie oft verftervinghe: 

Wat vat M$ foude bp na eenen grouwel hebhen/ alleen 
moꝛtificatie aen-hoozende deſen naem / gelijck oock als men 
te ſpreeckt Dan Dillens ende bzandzsmaer als dele Dinz 

ghen in-gefien worden / als eene medechne / gelycſe 
waerachtelyck zyn / als dan ſullenſe aenghenamer 
weſen. Wat deſe mortificatie / anders niet en is / dã 
ſoodauighe oeffeninge Waer door met Godts gra⸗ 
tie tghene in ong kranck is / gheſondt ghemaeckt 
wordt; tghene krom ende flim is / recht Wordt; dat 
doncker was / klaer wordt; °tgene in dert wegh der 
deughdẽ bitter was / ſoet / ende genoeghlyck wort. 
Cen laetſten/ waer daar de genepghelyckheden der 
fiele ende des lichaems / Die dao? haer gheweldt de 
felbe/ naer De erf ſonde beroeren eñ ouftellen / doorz 
Be rechte redene in bedwauc gehouden Worden / ent 
Waer door den mensch Loldaet voor de ſonden / ver⸗ 
Wint ſyne bekoringhen / fticht ſynen eveunaeſten / 
maect Dat ſynen gebeden krachtigh zyn / ende komt 
ten laetften tot ſynen eerſten vꝛede / ende onnofelz 

Welcke Bars bepdt. Deſe verſtervinge is tweederlep;deene uptwen⸗ 
eN Digh/ ende EEL — 

ghee 
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gheeſtelyck. Deuntwendighe is / door De welcke het 
icgacm met vaſten eit andere ſtrafficheden getemt 
wort / ende De vijf ſinnen naer De rechte redene ghe⸗ 
ſchickt wogdenswaer af den heyligeñ Apoſtel Paus "OFF 
ius ſpreeckt: Ick kaſtyde mijn lichaem / ende brenge 
Pat ouder het bedwauck / op dat ick bp avont-uren/ 
als ick den anderen ghepzedicht he hbe / ſelve niet 
verworpen en worde. De gheeſtelycke verfterbinge 
ĩs / doo de welche de ghenepghelyckheden deg herz 
ten/ende Der ſielen ghebroken worden, 
Ende: is t ſake dat het Ghebedt seer ghepreſen Hoe nootfa: 

wordt / daag De ghene Die van gheefteljche (aken ede Dat De 
ſchryven / ende alg Deerfte deugbhdr genoemt wort / 
nochtans en ig de verſtervinge niet min nootſake⸗ 
lijck/ende en Wordt Ban de ſelve niet min gepreſen. 

go dat den Apoſtel (egt: Want ig’tdatghpua Roms. 
vleeſch leeft / ſoo fult ghyſtervẽ / maer ist dat —— 
doo? den gheeft de wercken des vleeſchs doodt / ſo 
ſult ghyſchẽ:want Die Chꝛiſto toe · behaorẽ Die heb⸗ 
ben gun vleeſch gecrupft met de gebreken / eñ quade | 
luften. Ende gelyckerwys datde verftervinge den Galacg. 
op-rechten wech is / om tot het Ghebedt te gerakẽ / 
alſoo en leyt het Gebedt den menſch niet alſeen tot 
de verſtervinge / maer dwinght DE ſelvẽ derwaerts 
eñ maeckt het ſelve ſmakelhek. Dus klimt op met Cant. 
de bruydt tot den berch van myzrhen / te weten / tot 
moꝛtificatie / ende den heuvel des wieroocks; leght 
af den ouden menſch / ende treckt aen der nieuwen Ephelg. 
menfch die na Godt gefchapen is: ende ghelyck de 

_ ferpenten hare oude bellen tuſſchen eentghefteen- 
rotfen af ſtroopẽ / alſao behooꝛdẽ wy anfe oude maz 
mieren af te legghen / ende dat vrywillichlyck. Saa 
nochtans / dat / als ons eenighe verfterbinghe/van 
eenen anderen aen · gedaen wordt / up dat dan alg 

van de handt Godts nemen / met ſulcken herte / als 
wy de medecyne ontfangen upt de handen Lan den 

Doctooꝛ/ende cenighe hulpe ende bijftandt ſouden 
aen-veerden ban eenen ghetrauwen vriendt. : 

__ JPp moeten Boog al in onsfterben d'epgen liefde, Wat vat wp 
Bat is / het gene/Waer door Wpal te ſeer ong epgen Aver meet 

‚ baet ende gemack in alles facchen:defe epgene Hofs 1 
de / kan oock Voo? haer verworpſel hebben, iet bat mevghan 
gheeſtelyck is / boog ſoo veel alg deſe dingen cenich tiefer 

proa⸗s 
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profyt / oft ghenoechte in haer begrepen ;eude deſe 
en is dick· wyls niet min ſchadelyck / als eenige De 
welcke haet bekommert met het gene Dat der mut 
vermakelyck is / gheiyck ſoude magen weſen / eere / 
ryckdommen / ede andere duſdanighe thdeſycke 
goederen. Want aen gheſien dat onse voſmaeckt⸗ 
heydt hier in ghelegen is / dat wy ín alles den Got: 

®'upt wert⸗ 
kinge bã vele 

2. Tim. 3. 

delycken ille volghen: dieſhalven / is t fake Har 
iemandt door deſe eygene liefde / in het gene dat Je 
ghehoorſaemheydt aen· gaet / wederſpannich is / eñ 
al te ſeer vervallen is op fijne oeffeninghen / oft al ce 
ſeer is Van fyn eyghen verſtandt / deſen en hindert 
ſp ſelven niet min / dan Den eerſten. 
Deuptwerckingen van deſe eyghene lief De wor⸗ 

den verhaelt VA den Apoſtel Paulus: Fu de lacifte 
dagẽ / ſeght hy / futen daer menschen zh hen ſebben 
lief hebbende / ghierighe / hoochmoedighe hooveer⸗ 
dighe / laſteraers / deñ anderen on ghehoorfaem / on⸗ 
danckbarige baafe wercken doende / ſonder bewe⸗ 
gelyckheydt / on vredelhck / beſchuldigers / on kup⸗ 
ſche / wzeedt / ſonder goedertierentheyt / verraders/ 
kryghelaers / opgheblaſene / ende lief hebbers der 
wel luſten / meer dan Godts. Andere teeckenen Ban — 
deſe eygene liefde zyn / een beſchaemte / ter oorſake 
van fijne naturelhcke ghebreken; hoe wel men om 
gheene andere oorſake beſchaemt en behoortte Wez 
fer / dan am dat men Godt al-machtich vergramt 
heeft: maerepgeneltefde Doet fchamé dat men van — 
flechte af-komfte is / eñ men wil ſyne ghebreken onz 
ſchuldigen / handelen van dingen daer onge eere aen 
kleeft ; vaneen ander Verfmadelijck / van fp-felven 
eerlyck ende hoogelyck gevoelen ent fpzeken;alieen: Ì 
ek trachten naer al wat haach ende verheven is; 
endedat ontdoet groot achten;atteen ſorchvuldich 
gyn om fp-felsen te Weder-Goudé/in dingen Die mt 
openbaer gheſchieden / ende niet in het ghene dat 
heymelyck ghebeurt;tideljeke raken beneerftigen/ / 
geeumighe veronachtramen ; eerlyck onthaelt Wez 
ſen fue Godtvruchtighe wercken achterlatenster — 
eoefaken ban het vonniſſe der meufchhen/ett. 

| De renlebien Det gene dat men hier-en-tegen kan gebruyckẽ / 
Bier teghen ſaude magen weſen / Veere ſchouwen / ſyne ghebre⸗ 
wenende. ken diſcretelyck openbaren / fp- ſelven gheenfins 

ontſchul⸗ 
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ontſchuldigen / van ſy · ſelvẽ / oft van iet dat ons aen 
gaet ſonder noodt niemermeer ſpreken; in het gene 
dat het lichaemaen gaet/utet begeeren Dat annoo⸗ 
dich is / oft dat alleen tot eenige wel · luſte dient / 
maer alleen noodtſakelycke dingen / ende (voor ſoo 
Beel alst ons aen·gaet)wenſchen hier in geene ge⸗ 
naechtete Voelen. Cen laetſten / eenen alder-beften 
middel iset / alle ſyne werckẽ doen met cene ſuyvere 
eñ op rechte mepninge/’t zp dadelycke / t zp krach⸗ 
telycke / de welcke ſpruyt upt de ghene die te voren 
ghedaen is gheweeſt; niet ten opſichte van ang ep: 
ghen baet / maer omdat Godt ſulcks begheert / ende 
tet profijt van onſen even naeſten / etc. — 

Een ander gebrec moeten Wp Hooy de verſtervin⸗ Men moet 
ghe over-Winnen/te weten / onſen eyghen wille / een deſghelycken 
ſeer ſchadelycke melaetſcheyt onſer fielẽ / de welcke pet 

_pefgelgchen He goede wercken ſcheyndt eñ bederft. Pig, + SD 
Daer am/fepden De Joden / hebben wy ghepaſt / eũ Tiæ ss. 
gp en hebbet niet aen-ften ; wp hebben onge ſielen 
vderootmoedicht / eũ ghy en hebbes niet ghewetent 
Endeden Heere heefr gheantwoordt: Diet in den 
dach uwes baftens wordt uwen tille ghevonden. 
®en epghen Wille is/ die ons niet ghemepn enig Dat het is 

met Godt/ ende De menſchen maer die ong alleen dersẽ wille⸗ 
epgen is: als vpt gere Wp begeeren / niet en doen 
ter eeren Godts / nach tot profijt ban onsen even⸗ 
naeften/maer ten opfichte ban ons-felben;niet boog 
ens nemende hier Boo? Gode te behagen / en eenen 
anderen te bate te komen / maer alleenlijck te vol- 

doen aen de gheneyghelyckheden ans ghëmoets. 
Bier upt kamen en ſpruyten berschepden andere marfeuoorts 

fauten; want gelijcker mjg den UW. Auguſt inus bez breught. 
toont / alle fondé nemen hier unt harẽ doꝛſpronck. 
Want die eene ſlave van ſynen epghen Wille is / ik 
mede nieuſghierich / ongeftadich/ fWiſtich / gualyck 
konnende verdragen onder-Wefen ende onder-recht 
te worden / vol ontſchuldinghen / ende De felve alz 
tydt aen De handt hebbende, van fijn eyghen goet- 
Buncken/ ende gheerne ſynen eyghen wille doende / 
met Willende ſtaen onder eens anders hevel, in 
Dinghen die De ghemepnte aen-gaen / traech ende 
Buachtfaem zyn / in epghen ghemack neerftich ende 
ſoꝛch· vuldich. 

2 De 

Pd 
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Middelen De widdelen ende remedien Gieren regen / mogen 
envemedien weſen: Cen eerften alte nieuſgierichendt beepdelen/ 
pier teghen. geffenen Gem in de gheftavichepdt ; ende am in cen 

woort al re begrypen / De vooefepde fauten / met het 
gheue dat daer tegen is / verbeteren / eude eens an⸗ 

„Berg wille geerne volghen / alen is t onſen overſten 
niet. Dit gheeft ong genoech te Kennen dea Apoſiel 

sPerz. als hy ſeght: Weet onderbanich alte creaturen om 
Godt, Waut Dit den epghen wulle daodt / ende verz 
Bait e heden Ps ad Á — een 

BA quaedt gheb vedtſel Ban den epghen wille ig. 
— Dus moet men ten Derden ——— De begeerte 
de begeeeren van eer-gierichept / Welch is een graat fenijn in het 
ban eecghis⸗ gheeftelijck leven Waut Gier Dotz ons geloove oock 
richerdt. Dick - Wyls komtte Wanchelen . Hoe mooght gh 
Joan.s ghelooven / ſeght de Wacrhepdt / die glozte ban 

malckanderen ontfanght? Want daer en is gheene 
ſonde die haer voorder verbreydt heeft / ende noch 
hedenſ daechs voorder upt-ftrecht Dan eer gierich⸗ 
heydt: want ten opſiehte bar eere / ende om groot 
gheacht te worden / doen De menſchen meeftendeet - 
hare wercken / ende oock de Heydenen ent hebben 
gheen ander eynde: Want de Wetenfchap / eeve/ 
ryckdommen / ſchoonheyt / over· daedt in kleederen/ 
‘ten zy dat men hier in gepreſen ende ghefien wort / 
en zyn niet ſeer gheacht. 

Watremeië Ien moet dan bp ſy · ſelvẽ ſſuyten / datmen geene 
hier tegẽ zijn. eere aen·veerdẽ en fal/’ten zp fake dat deſe nsop. — 

ghelepdt wordt van den ghenen Die ons kan gebie: 
den / oft Dat ſulcx goedt gebonden Wordt Lan oaſen 
gheeſtelyckeu Dader : maer Hat men nochtans ſyn 
herte Daer op nopt en fat laten vuften . Men moet 
ſom wylen eenigen eerycken ffaet ende ampt aenz 
veerden / teweten / als de ghehoorſaemheydt ſulcks 
ſoude verepſchen / oft den naat ende het profyt onſer 
ſielen / oft den voort·ganck van onfen evben naeſten / 
oft wel de verbrepdiñge vã de glorie Godts. Want 

gelyckerwys alſmen van de ryckdommen vordeelt / 
Bale.  faa moet men vock vande eere vonniſſen. Dus ist 

paldiein/dat de ryckdommen ende eere over· vloe⸗ 
dich zn, foo en Wilt u herte daer op niet ſtellen: Ja 
Bat meer 1e/gherftende biedt een ander Geerne Get 
eerlyckſte tsp in officien ende dien 

7 elen 
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zelen / de weerdichſte plaerſe / ende dat ghewillich⸗ 
ock / om hier in onſen Salith maker gheſyck te mo⸗ 
hen weſen: kieft oodtmoedighe ende verworpen 
ſaken / bedeckt uwe deugden (oo Veel als't moghe⸗ 
pek is ; begeeft u gheerne tot ſoodanighe ampten 
eit officien waer af audere Den naem hebben als oft 
fpfe gedaen hadden/ ende en ſpzeect van uwe fakers 
niet. Doorſaken Die ong moetẽ verwecken om alle 
gere ende grootachtinghe te fclhhauwen / zij onfe 
kranckheydt / ende het peryckel vaa lichtelijck int 
ecnighe gdelhepdt te vallen. Want iet fake dat 
temaut Deere Die hy noch nief bekomen en heeft / al 
tebeftich beabeert / hoe fal hp komen met Der her? 
ten kloeckelhck berfinaden/ deſe daer hp nu toe gez 
komen is? Is tdat hy een ghemeyn officie bediez 
nende / hem in ootmoedichepdt teghen ben Windt 
van ydeſhendt niet en kan weder · houden / hae ſal 
Ip dit konnen unt · rechten / nu verheven zynde / ende 
op eene hooghe plaetſe gheſtelt Piet om ſeght ſeer 
el Ben heyl ghen Bernardus / datter luttel ghe⸗ Bern. Gerin: 

_ benden worden / die overhepdt and ghebiedt over „in Cant. 
get ander hebben / met hare eyghen bate ende voor⸗ 
deelsende noch luttelder Die Get ſelve doen met ootz 
moedichept: Ja dat meer is / den .Gꝛegorius der: G 
tet welſtoutelyck ſegghen / dar het dnmagelijck is / 

dat d'onvolmaecte D'eere aenveerden met vruchte 
vau haer lieden onderfaten/ende datſe haer niet en 
verheffen. Hierom is t dat alle Hepligen ſoo ſorgh⸗ 
puldeluck alle eere geſchouwt hebbeñ / namentljck 
de DH, Gregozius / Chrpſoſtomus / Martinus/ 
Auguſtinus / Julgentius/ Nirolaus. Teeſt hier af 
P. Arias van t verſterven. REEN 
Wet vierde quaedt datmen Door de verſtervinghe Men moet 

moet genefen/1g ons eyghen gued-Dumeken, eene 33 
gpzechte laferije / gheiuck Den 4). Bernardus feat reren, 
ban onge fiete, Ende wat is het eyghen ghevaelen? 
Dit is /als ghy u vaftelijck laet voorſtaen ſeker ende 
Waerachtich te weſen het gene dat den Overften/ 
bft (als ben Oêiften ſyn ghevoelen niet te heumen 
eu gheeft) ’t gpene andere wyſe mannen aeck voor 
fulcheniet en houden / alen zjn defe we Overſten Babl. in 
niet, Want ghelyck den hepligen WBafiling feer Wel Reg.brev; 
fegbt: Met ie groote ——— /ſy ſelven fe qa23. 

He willen 
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willen onder-gheven als het meefte Deel van ander 

Bern. ferm. gewoelen is. Cndeden 3. Bernardus dtander Wet 
2. de refur- Meerder opgeblafenthept gewonde worden / dan dat 
ze. genten aïteen fijn epgen goet duncken ſtelle voor het 

verſtant ende goet duncken van eene gheheele ghe⸗ 
meynte / als oft hp alleen Ben gheeft Godts haddct 

Aenvedien. oIm dit dan Sel te helpen / ſoo Dient hier toe het 
over leggen ban onſe on wetentheyt / de welcke onz 

Sonweten⸗ gemeten 18, ende De verſchepdentheyt pan opiniert/ 
heydt des ende veelderley begheerlyckheden /waer daor De rez 
mende dene verdouckert cade verdüpſtert wordtr ende hoe 
he menichmael hebben wp daa? de ervarẽtheyt bevon⸗ 
ban ef ander; den / dat wy bedragen hebben gheweeſt? Ende ghe⸗ 
ende nament WckerWais dat dere faute den dorſpronck is VA alle 
tjch vemlye guaedt ende tweedrzacht / ſoo inde IP. Rercke als in 
—— andere ghemeynten eñ alle vergaderingen; alſoo is 

D ader gocek Het Verfakkensende het over-vinnen der ſelve 
ten feer aengenaẽ facrificie eñ offerande aen Bodt 
al-machtich. Dus voecht gheerne u goet duncken 
naer den Wille ende het goet dunckẽ van eenen an⸗ 
deren / op bat ghy zyt een kindt deg bzedes / cit Han 
Godt uwẽ alder liefſten Dader: hieſt eenen geeftez 
iyckẽ vader / door wiens voorſicht icheyt ende wijf 
heydt ghy u laet lepden ende regeren: het en is 1 
nochtans hier doo? niet verbodẽ ootmoedelijt eens 
anders raedt t° onder vragen / ooch der ghenen die 
minder zijn;ja weeft Blijde als ghy Lan eenen andez 
ren onder-recht wordt:want gijp en Weet niet / ge⸗ 
tijcht den Propheet Job ghetuyght / van Waer dat 
ghpeenich licht ontfangen fult/ at midden van DE 
Dupfternaffen van ſoo grooten onwetenbepdt. 

Meditatie van het Verftervert. 

De: woor-flellinghe der plaetfe is’, taen-fchouwen Chet 
ſtum onfen Salich-maker hangende aen de gaf: 

ghe des cruys / hebbende gheheel ſyn lichaem dooz- 
wondt ende door hackelt. 

Hetr.point. Bemerct ten eerſten / hoe onſen eerſten 
Pader Boarn geftelt was / eer hp in fonden Diel;hoe 
dat het lichaẽ alf-Daen der fiele onder worpẽ was, 
de begheerlyckheden Der redene/ ende Defe alle aen 
Godt almachtich: fao dat DE mensch ſonder eenich 
Beletfel gem begaf tat het aen· ſthouwen van — J 

e 
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al machtich / ende in alles over een quam / met den 
wille Gadte/Ee. Ten tweeden / hoe dat alle Dingen De nature is 

el i Ê in DOO doo? de fande Lerkeert zijn z eũ hoe Dat dit niet min ———— 
en mis ⸗ſtaet / dan oft de leden die boven behoordẽ te 
ſtaen / beneden Waren. Ten derden / ist bp abdien / 

dat DE menſch nu leven wilt na de rechte redene / te 
weten / als een menſch Ct welck alleen fijn opperſte 
gact ig) ende niet als een beeſt / ſoo moet hp fp-felvé 
upt- gaen eñ verſterven: ende noch Beel meer / ist 
fake/dat hp wilt levẽ gelje el Chriſten⸗menſch / oft 
gheiyck een religieus perſoon / eũ niet Weder am en 

2 De fonds 

begheertte keeren tat het wereltſch leben. Bus bez Den menſch 
smerct/ dat den menſch daor de mortificatie / oft Get worot doot 
verſterven her ⸗ſtelt wort in ſynen eerſten ſtaet / aen verſterven 
gefien/ dat Gp hier doorde redene / de wetten / ende bermaeckt. 
Gade onderdanich ende onder⸗worpen is:eũ Dacr- 
en teghen / de ſelve ſchauwende / kranck blyft / ende 
den beeſten gelyck wort / ett. Hierom / neemt vooru / 
Bat ap De rechte redene ſorchvuldelyck ende neer⸗ 
ſtelyck ilt ſoecken ende om-hetfen. Ô 

Het z.point. Bemercht ten eerſten / dat de mortift⸗ 
_tatie/deu wille / het Berftant/ ende de andere krach⸗ 
tender fielen geneeſt / ende Val-maeckt;foo datſe der 
redene onderdanich zyn / ende dat Den oude menſch 
geerupft zijnde ander ’tbedwaunck gebracht Wordt. 
Cen tweeden / dat Wp alfou langh alg Wp op defe 
wereldt repfen/ niet volmaectelyck en konnen ontz 
fteken worden door eene begeerte ban hemelfche (az 
ken / ten zy dat wp neerftich zijn in’t bedwinghen 
ban De begheerlyckheden Des lichaems / oock der 
gener Die gheoosloft/ende noodtſakelyck zyn. Cen 
derden/ dat defe philoſophie / deſe wetenfchap/ende 
dit gheluck maer het ghevoelen ban alle wyſen / ge⸗ 
leghen is in het verſter ven ban fp-felben:want den 
ghenen Die on gheſtorven is / is gheduerichlyck vol 
droef hepdts/ende wordt altydt alg eene sce ghedre⸗ 
Ben ; maer Die ſyne quade gheneghelyckheydt Verz 
ſtorven heeft; is in eenen gheduerighen vrede / ende 
lept hier een hemelſch leven / ende ig boven alle Verz 
ganckelycke dinghen: jae en Wozdt niet Lerandert/ 
noch doo, — door tegen-fpoedt. TE 
vierden / over leght de bertrooftingen der Heyligen 
ende hare ruſte / õock in det ende freargkchepnr 

| a 
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van leven / ende gedurige verſtervingen. Ten bijfde 
overdenct Wat begeerſyckhedẽ dat u alder-moepes 
Iyckſte vallen / Waer Dao? ghy meeft foudt konnen 
verwonnen worzdẽ / ende neemt Goar / die / Hoog het 
beſonder onderſoeck uwer conſciẽtie upt te roepen, 

Het berſtervẽ Het z. point. Peynſt hoe aengenaem Dat aen Godt 
fijns afs is is d'offerhande ban het verſterven ſyns ſelfs:want 
Sode een af: hierom heeft Chriſtus onſen Salich maker / alwas 

— offet pp glorieus / bedwongen de glozie Die upt ſyne 
ſiele 

— komende / het lichaem aber-goten ſoude hebben / eñ 
dat op dat hy haag ons De alder-bitterfte tormentẽ / 
ende De Doodt felge faude mogen verdragen; ende 
Gier om wordt aen deſe De Berloffinge ban het men⸗ 
ſchelyck geftacht toe geſchrevẽ. Cen tweeden/ ſyns 
ſalighe Moeder / den H. Fan Baptiſta / ende alle de 
Apoſtelen hebben met menichvuldige tegentheden 
gheoeffent gheweeſt / Waer af eenen aldus ſpreect; 

i.Cot.4. Cat op deſe ure zyn Wp oock hongherich ende dor⸗ 
ftich/ende Wp Worden met hals-flagen gheflaghen. 
Eñ met hoedanige lief de ende Bierichept van ydẽ / 
hebben de martelaers de wreede tprannen gepraët/ 
op dat fp haer in ſulcker vaeghen alst haer ſoude 
gelieven phuigen fouden? Ten derden/anfen Heere 
heeft alle Hepligen defen geeft Ban fn-felven te verz 
ſterven / oock in d'alderminſte dingen in ghegeven / 
gelyck het blyckt in den H. Mlopfius ende anderc; 
ſoo dat het Gode aengenamer ig DE reuck van eene 

LRegez. bloeme / eenige ſauſe / ſphſe / het water / ggelyck Daz 
vid ghedaen heeft/te derven ende Gode op te dra⸗ 
ghen/dan oock eenen dooden te verwecken. 

Het is eerlijt Het 4. point. Bemerckt wat eene groote eere Dat 
Bove in jo het ons i8/ door Defe oeffeninge onfen Dalich-maz 
nace halgen, ſier / die in ſyn leben faa veel voor ons geledẽ heeft; - 
Eechaz. naer te volgen : want het ie eene groote glorie den 
Matthaé. Heerete bolgen/ ende hy heeft cen ghebodt ghege⸗ 

ven / eude ghefept: Die na mp komen wilt / die verz 
loochene fp ſelven / ende neme ſyn cruys / ende volge 
mp naer. Noch daer en Kan gheen ſekerder teecken 
ghegheven order ban De vriendtſchap van onfen 
Salich-maker/dan het crupste draghen met hem / 
die onfen Woninck/onfen Heere/ende ons hooft is. 

z.Regrs.  Midus/ alg David met bloote voeten upt-ghegaen 
zRegan. is / en iſſer niemandt gevonden ghewee — — 
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Heeft derren te peerde ſtellen. Prias en heeft niet 
Willen in fijn huys gaen / alg Isab / ende D°Arcke 
Godts woonden onder tenten; ende hae en fal een 
Chꝛriſten menſch hen niet ſchamen teſtryden onder 
Het cruys / ende nochtans van het ſelpe eenen grou⸗ 
weltehebben? eenen Capiteypnende een hoofdt te 
hedben door wondt met doornen / ende ſelver ghe⸗ 
noechte ende ghemack te ſoecken. 
Het s.point. Bemerct dat de verſtervinge eene vol⸗ 5 c — 

Doertinge is boo? oufe fonden. Afao gerunght ons AP 
be Schrifture/ dat Achab; David / en meer andere pororungie 
aen Godt Boldaen hebbe. Hieromis’t dat den hep: der ſenden. 
gen Geegorius ſeght: Op moeten dit neerftelijchk 3.Reg-21. 
gade flacn/dat op oock arbepden ons tonthauden Greg-hom, 
Ban eenige Dingen Die ong gheoorloft zyn / gedach⸗ 34. in Euãg. 
tich weſende / dat wy bedreßen hebben tgene onge⸗ 
oorloft was / op dat Wp in ſulcker voegẽ onſen Deere 
en Schepper ſouden moghen vol doen. Aldus heeft 
ghedaen be D. Magdalena / eñ alle de gene die haer Luc.7. 
tot leedt-mefen Ban hun besz-leden Teven begeven 
hebben. Want fp voor · ſekerſyck wiſten dat Godt 
alle fondeftraft/ oft hier / oft hier⸗ namaels / tten zyu 
dat wife ſelver ſtraffen. Ende aldus gheſchiedet/ 
gelhck die van Ninive gebeurt is / dat Wp Boor het Tone 3. 

verſterven berloft Worden foo van alie quaden in 
Dit leben / alg Ban al het gene dat ons ſoude mo⸗ 
ghen ober-komen in Het toe-Komende leben. 

Ghebedt om den gheeft van fterven te 
verkrijghen. 

V V ke ſal my geven „o alder-goedertierenſten Ieſu, dat ich, 
| ufal mogen volghen? Ick fie dat ghy in het arbeyden Pfal,87. 

zijt van uwe jonckheyt af ende dat de voffen holen hebben ende Match 8. 
de vogelen des hemels neſtẽ maer ghy o Heere, en hebt niet daer 
ghy u hoofdt op neder legghen mooght, Ende waerom dit, dan 
op dat ghy my foudt leerẽ door u exempel de welluſtẽdes vleefchs Kn 
niet te beminnen , maer mijne leden die op der aerden zijn te —* F 
temmen. Ende Wieen fal door uwe liefde niet ghetrocken Wor- iuſten des 
den, ende door defe alder-ſoetſte ſtemme: Ick heb u een exempel —— bets 
ghegheven,op dat ghy oock foo doen ſoudt, ghelijck ick, u-lieden Gelet, 
glxdaen hebbe? o Veche o ghenade! o kvachtighe liefde! toanus. 

| * ** Ghy 



312 Den1l, Boeck, Het XI. Cap. 

Ghy den alder-grootften Wefende, zijt den alder-minsten ghe- 
Bern. fup. Worden; V Vaer door is dit ghefchiedt>door de liefde, de welcke 
Cantferm. hare weerdicheyt niet indachtich en ic, uyt-ghelkort is in Wel 
64. daden gantfch volis van jonsten, krachtich om iemandt tebe- 
Wonderlijc⸗ vyeghen. Nat iſſer ghevveldigher?de liefde heeft d'ovér-handt 
Be BEE oper Godt „ende en falfe my niet konnen over vvinnen ? En 

fal de liefde van mijnen Godt , mijne eygene liefde wiet konnen 
Luc.i4.  uyt-bluffchen? Ick pvete vvel , dat die niet en haer fijnénVa- 

der ende Moeder „ende oock mede fijne file, dieenkanuvven 
difcipel niet zijn. VVil icku dan volghen, foo moetickamy= 
felven haten, ende mijne fiele verliefen , op dat ichfe ſoude mo- 
ghen vinden. Och hoe foet fal vvefen de vruchte , die ghy 
ons ghebiedt te plucken van u heylich cruys, ende by een te ver- 

Cant.4; Laderen uyt uvve naer-volginge!Ick fal dan gaen tot den berch 
Â van myrrhen , endetot de hevelen des vvieroocks , ende door 

uvveliefde de heylige mortificatie te vveroke ſtellen. VV ant die 

u toerbehooren die hebben hun vleefch ghecruyst, met de gebre- 
Gals; ken ende quade lusten. CruyStdan, o Heere, mijn vleefch, ende 

befnijdt mijn herte „ op dat ick mach gherekent vvorden onder 
wvvekinderen. Ghy en hebt‚o Heere,den naem van Salich-ma- 
ker niet eer vvillen aen-veerden,dan als ghy befneden hebt ghe- 
pveest: ick en kan oock mijneſalicheydt niet bekomen „ten zy 

: dat ick het merckzteecken draghe van uvve vecht veerdicheydt, 
— van u gheloove,ende van uvve naer-volghinghe, ende door eene 
dnek op-rvechte verftervingeonder-kent vvorde van de kindere defer 
— — pverelt.Verleertt my,o Heere de gratie, dat ich am uvvent vville 
abe Chai. _ghevangen ende ghefpannen zy, ja de doodt mach ſterven, ende 

blyde zijn, als ick pveerdich ghevonden falpvorden om wvven 
naem eenich ongbelijck te lijden. Gheeft my, o Heere Ieſu, dat ich 

2.Cor.4. uvye heylighe mortificatiegheduerichlgck in mijn lichaë mach 
draahen; vvant ick vaftelijck betrouwve,dat ‚in dien ichu ghe- 

| bok ben ghevvordendoor het ſterven, dat ich daor uvve berm 
IS herticheydt endeghenade u ghelijck zijnde fal verrijfen ter glo- 

vie,endedat door upre gratie, Amen. 

Pra- 
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Practijcke om fy-felven te verfterven. 
DSerfte/behalven/die boven bermelt zijn / ſal weſen zreant boer 

"4 met een feker ghetal/by erempel ban bjbe/ ter eeren u ſeker getal 
bart de bf wonden van onfen Daligh-maker/ fijn bers Ltr verſter⸗ 
flerbinghen Bode op te dragen/befonderlijck aengaen⸗ VID, 
Be her ghene daer - men het befonder onderfoeck finder 
ton{cientie op Doet / ende niet op houden / tot dat Dit 
bolbracht is. Want ghelfckerwijs Dabid niet op ghe⸗ 
houder en heeft/de Ahiliſtjnen te verbolghen ter liefde 
ban Michal Bie hem vandaul tert houwelijcke belooft 
was / tot dat hp hondert hoofde ban deſe fijne braden 
bpeen vergadert haddesalfoo op Dat onfe fiele weerdigh 
mach ghevonden worden om ban odt bemint te wor⸗ 
den / moeten Wp eenige victorien behalẽ ban onfe bijan⸗ 
den / welcke zijn ouſe quade paſſien oft begeerlijckhedẽ / 
onſe eyghene liefde / ende ſoodanighe andere. 
De tweede is / de ſelbe altemael vereenighen met het Dereenicht 

lijden ban Ehriſtus onſen Daligh - maker / ende Die in me verer⸗ 
fulcker boegen aen ſjjne Boddelijcke Maieſtenft op-dza- bughen mee 
ghen / ende dat bp mantere ban vergheldinghe / ende opp Het lijden vã 
dat wp als lidt-matert aen ons hooft/ als foldaten aen Cheiſtus. 
onſen Capitepn/sende oprechte kinderen aen onfen Daz 
der ghelijck moghen wefen. 
Ge derde / hetis feer prꝛofütich bp eet te bergaderen 

eene volle aft catalogue daer in zijn gheteeckent alle de 
gelegentheder/die Wp ſouden konnen hebben ban ons 
te berfterben / is ’t bp al dien dat wp het crups Thzifté 
ende fijne wonden ober ons begheeren te draghen. 
De bierde/t’ober-dencken/als-men it eenigen groo⸗ Ouee-venckt 

tert ende (waren ſtrÿüdt is / dat ment gheftelt is in Defe vat den pis 
Wereldt als op een ſtellagie; ende dat wp behoozen alg Die naer eenẽ 
vrome foldaten te verlanghen naer het ghene dat fwaer ——— — 
ende verhevben is / ende dat het eene loffelijcker eñ prijs: —* is Bart 
baerder fake is te moeten bechten met eenen ſtercken Diena cart 
ende Wel ghewapenden bijandt/dan met eenen Hechten Lichten frrijdk 
ende verworpen fiel. volght. 
De vifde / dick wijls t'oberdenckẽ dat de creature ces 

nen wijn is / dẽ dupbel den ſchencker / die ons noodt omt 
Baer af te drincken / ende Dat in den grondt ban DE kroes 
berborghen lept eene ſlanghe / en de den oorſpronck ban 

alle quaedt / naer het ſegghen ban den Wijfen- man: En 
Bs aenfiek 
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aenſiet bert wijn niet/als fijne verwe in't gelas blinckt, 
bp gaet ſoetelßcken in / maer tert eynde / fal bp biten'als 

Proy.2j. gene llanghe / ende ghelyck den baſiliſcus fal hp fijn bez 
nÿn upt-flozten, 

Schiet-ghebedekens, 
Pfal. 30. D Baesht uvromelijck, ende laet u herte verſterckt wor- 

den,alle die in den Heere hopet. 
PGla9: Offert den Heere dat facrificie des lofs, ende betaelt den al- 

der-hoochften uvve beloften ; alle die rontf-omme hem 
ghiften aen-brenght. 

Pſal.æ. Aeneveert de leeringhe, op dat den Heere by avonturen niet 
gram en vvorde „ende dat ghy nieten vergaet van den 
techt-veerdighen yvech. 

Pl. 3, Envvilt niet vvorden ghelijckeen peerdt oft eenen muyl, de 
vvelckeglieen verftandrt en hebben. 

Pl 43. _ Omuvvorden vvy ghedoodt allen den dach, vvy zijn geacht 
als flach.fchapen. é 

Prov, 16, Beteris eenen verduldighen man ,dan genen {tercken man, 
ende die fijns moets heereis , dan eenen vervvinner deg 

fteden. 

Her XII, CAPITTEL: 

Van het verfterven der menfchelijcker 
gheneghentheden, 

Ggldekerwde Dat in Bet opperfte Deel ban onfe , 
ſiele / den ooꝛſpꝛonck vanalle quaet if Den ep ge 

wille/ de dede eben Get eyghen ghevoelen: 
deſghelycken in het onderſte deel der ghenegenthez 
den / Die anders noch goedt noch quaedt en zijn / is 
het beghinfel van alle quaedt d'oñgeſtorvenheydt. 

Sat bat de Ende de beraerten Her fiel Worden paffien wel cd 
in⸗ stig neyghelyckheden ghenoemt / door Dien dat Der 

Waer datſs neſycken appetht oft luſt beroert zynde daor de ver⸗ 
ghebenden beeldinghe vañ eenich goedt oft quaedt / brenght 
worden. mede eenige in drzuckiũge of: veranderinge inhet 

lichaem. Defen luſt is tweederley / te weten den bez 
gheerenden iuſt / ende den grammoedigen. Ben bez 
gheerenden luft / die hem ſtreckt tot het ghene dat 

Se gheen enekele in hem ſeiven goedt oft quaedt ts / heeft 
emee deſe feet genepgelbehheden. Cen eerften/cen liefde 
veren ute vanhet gocdt dat hem vertoont wert/upt dele — 
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Be fpaupt een verlangen tot het goedt / ſoo wanneer 
Het niet tegen woordich en is aen DE benunner:ende 
eene blydſchap als °t hem teghenwoordich ig. Cen 
twerden / ſos Wanneer eeuich quaedt hem Lertoont 
aen ons ghemoedt / terſtont ſoo fpzupt daer in ont 
eenen haet ban Het felve quaedt / Daer naer eenen 
fch2oam Des felfs/indien het niet teghen\wooz dich; 
enis;endeten laetften eene drꝛoefheyt ende pyne ſoo 
Wanneer het DE menſch over-balt. Den grammar: 
dighen luft ſtreckt hem tot het gaedtende quaedt / 
baar foa veel alg de felve fwacr eñ moepelijck zijn: 
De genegentheden van Befe zijn vijve, Len eerften/ Dijf ghenen⸗ 
eene hope van cenich gaedt dat moeyelyck ig om te sietvekdeven 
verkrygen. Cen tweeden / een ſtouticheydt teghen ese — 
het quaet dat qualyck kan verwonnẽ worden:Ten ’ 
derden / eene wanhope Ban het goet / datmen niet en 
kan verkryghen: Cen vierdem eene vreeſe van het 
guaetdat-men niet en kan verwinnen:Ten vyfdẽ / 
gene groote gramſchap tegen bet ſelve quaet. Deſe —— 
genegentheden hebben Lao? haer voorworpſel oft anne vz 
wit daer fp toe ffreckten/alle Dingen die door De fin? nepaelijck: 
nen begrepen Worden; welcke zijn het goedt Defer heoen 15. 
wereldt / oft die ghetegen zjn in profijt/eere oft gez Kemer 
noechte. Bus ig’t dat iemaudt fyn affectie Van bier teghen⸗ 
verganckelycke Dingen af-trechkt endeftiert tot hez 
melſche / deſen fal verkrygẽ eene heerſchappye over 
ſhue geneyghelyckheden door dien dat deſe ban de 
voorſende affectie gheheelyck beweeght Worden, 
Want den genen Die De tydelycke ſaken niet en bez 
mint / den felven en verlanght daer oock niet naer, 
nach en verblydt hemniet te fcer als hy Die beſit: 
Weder-om /is'tdat hemiet Daer -en-teglen over⸗ 
komt/te weten / eenich quaedt/hp en haet dat niet / 
maet als eenen op rechtẽ dienger Chꝛiſti / om helſt 
ende bemindt het cruys / als het ghene dat in der 
waerheyt nut ende profhtelyck / ſalich / eerlyc / ende 
bol ghenaechten is: en vliedt het felbe in gheender 
manieren / maer ſoeckt het;ende en ig oock niet onz 
matelyck bedroeft / maer glozieert met den Apoſtel Gat. & 
in het cruys / Boor het wele hem de Werelt gecrupft | 
is / ende hy der Suerelt. Deſghelycken verfmaet hp 
De goederen deſer wereldt / aen-ghefiendat hp fijn 
betrouwen volhomelyck in De ceuwighe — 

gheſtelt 
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geftelt beeft s hp ſchouwt wel het quaedt dat ſwaer 
18/ voor ſoo Veel alg de vechte redene uyt· wyſt maer 
En wordt nochtans daa, geene ſtoutighent beroert: 
bp en wanhoopt oft en vreeſt niet/ Want hp niet en 
begeert, Bhp fiet dan Dat den middel ende remez 
Die Van alle fue gheneygelyckheden te ver winnen 
is / ſy felben blaodt te matter: van alte epgen liefde / 

— ende alle gheſchapen dinghen / waernaer de liefde 
Be tefoe ves VAT Godt al-machtiah pleeg te volgen. Beſorght 
koereitg upc. dau Voor al / dat De liefde Ban alle vingen Hefer ez 
roepen. reldt in u matich zy: twelck gheſchieden fal/ is't 

Dat ghy dick⸗ wyls op hemelſche ſaken denckt / ende 
peynſt dat alle verganckelycke ſaken ghemenghelt 
zhu met menich vuldighe pijnen ende finerten / eit 
Bver-fulchsdat het onmoghelhck is / deſe nu hier te 
ghenieten / ende hier namãeis tghene dat eeuwich 
ig. Ende hier om is t datter gefepdt wiert aen Den 

Luca6. rhchken vreck: Sone weeft gedachtich dat ghy geet 
ontfanghen hebt in u leven. Wit ig ontwyfeſyck 
f\waer/ befander int beghinſel maer men maet fijn 
vleeſch / ghelyck onfen Salich-maker ons gheleert 
heeft/crupcen ; ende alle genoeghten / Die De finnen 
ſouden mogen Lbermaken ( door de Hape ban eeuwi⸗ 
She dingen) verſaken: ende het fal gebeuren dat 
bet verfterben door de ghewoonte / ans ſoo foet fal 
vallen / dat het geen ſterven / maer een waerachtigh 
leven ſal worden. Bemerckt datter geſeydt is / dat 
De liefde van tydelcke ſaken / tzn Ban eenige wel⸗ 
duſte / tzy ban eenigh gemack / d'oorſake is van alle 
beroerte ofte onftelteniffe : ende gen ⸗gheſien Dat 
eenen iegelycken Ban ſynen tuft getrocken wordt / 
ende ghelyck het ghebeurt in ſpyſen ende haren 
ala verfchepden zyn ende Lerschepdelijck 
evallen; ſoo moet ecñen iegelycken dit neerftelijck 

‚gade flaen/ten eerſtẽ / wat Dat hem alder-meeft ver⸗ 
De welluſte maeckt / ende Waer door dat hy meeft ghetrochen 
somt in Door wordt; op Dat hp de verſtervinghe ſoude megen te 
Be deuren ons werck ſtellen . Cen tweeden / hier op letten/ dat de 
fet — wel-lufte/ghelijck eenen ieghelhycken kennelijck is / 
ie paepe haren in ganci in ong neemt, door de deuren onfer 
in-kemen ſinnen; waer in Wp alder-meeft behooren te akten, 

wiit ghy vue op Dat Wp den Wjandt in het in Komen ſouden mo⸗ 
febevbene ghen weder ſtaen: By exempel / daer komt iet boog 
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ooghen dat vermakelyck is / eñ terftant komt daer 
eene liefde / eñ daer naer eene begeerte oft affectie / 
ſoo dat·mẽ na-der-handt grootelhcks moet arbey⸗ 
den om Die te verwinnen: ende Waer ’t bp al-diert 
dasde begheerte / oft Hat bier terftont gheblurcht 
hadde ge weeft/oft om eẽ andere gelckeniſſe te gez 
bruyckẽ / het hooft va dit ſerpẽt terftant geplettert 
hadde gheweeſt / oft hadde den vyandt bupten ghe⸗ 
floten gheweeſt / ſoo ſoude de ſiele in vꝛede volherdt 
hebben: maer aen gheſien dat het niet en kan ghe⸗ 
fchieden/als Wpmet de menſchen handelen, befonz 
derlck is t bp al-dien dat de deuren niet el geſlo⸗ 
ten ende bewaert en Worden / oft den vyant fluppt 
ſomwylen onwoorſiens in;fao houdt goede wacht / 
ende beſpiedt oft hy oock vriendt is » aen · fiet den 
moordt ꝓꝛiem / waer mede hp u/ gelyck Joab Ama⸗ 
fam gedaen heeft / ſoeckt te vermoorden:aen·ſchout 
uwen vnandt / Die ubedecktelyck onder Get deckſel 
van eenighe creature ſoeckt te Door-fclhteten. Ende 
aldus fuit ghp lichtelyck uwe begeerte verſterven / 
noch pop en ſult niet lichtelhck verleyt wordẽ doo 
eenich unt⸗wendich ſchynſel / noch hyen ſal uniet 
trecken ín de ſtricken Die hp u bereydt heeft: maer 
is tby al- dien dat ghy deſe tydeſycke ſaken moet 
gebruyckẽ / foo fult ghy het koſtelyck van het flecht 
onder ſcheyden / dẽ anghel / oft Get gene dat fchadez 
Inch is van den bontelt ; ende en ſult niet alleen ver⸗ 
fterven in het gene dar u niet geoorloft En is / maer 
pock int ghene dat u toe-gelaten Wordt. Dan daer 
is een groot verſchil tuſſchen den rechtveerdighen 
ende den goddelsoſen / in het gebruyck vande felvg 
ſake den eerften gentet de falke matelyck / ende met 
eenighe pyne ende maepelHekhepdt / ende heeft alz 

tydts fijn oogen gheflaghen op het ghene dat eeu⸗ 
wich 18: den tweeden wordt gedreven als eene ons 
redelycke creature in atie faken / ende hp heeft een 
walghe ban hemelfche ſaken. Als in ſulcker voegen 
iemandt de onghereghelde liefde tot de creaturen 
weder · ſtaen heeft / ende voorſichtigher ghe worden 
fs doo? Be peryckelen daer ho fp-felven ĩn gevondẽ 
beeft; mach · men ſom wylen dit weder-om ever- 
Bencken/ende fp-felven Booz oogen ſtellen / ende na⸗ 
Ber-handt weder -om Get quaedt vau hem — 

nòg 

— 
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Hocmen teg? Ende al iet dat de fen ſtrydt tegen de ghedachten 

hl bie Den aen komenden ſtryt / ager - denchende tghene 
A Batter gepafleert ig; overmidts Dar Gier dooe in de 

ftele gijeplant Wordt eene gheſtadichepdt vande 
deught; het is nochrang Beel nutter ende profyte⸗ 

leer, ſy · ſelven hier in te oeffenen / alg De ghele⸗ 
ghentheydt aen de handt is / aft als men v2jwile 
leben ſoeckt de gheleghentheydt van eenich onz 

ine gedach nut ig, Waer Door temaudrt hem gereent maecht tof 

ghelyck vau verfmaetbhept/honger/ongbhemachk oft | 
om fonen fmaeck te verſterven / afde va eenige ans 
Bere Begeerijehhepdt/ ete. Maer het ghene datter 
gheſeydt is van ſyne ghedachten te Berhalen/ en is 

De befte DE jn gheender manieren te Werftaen Ban oncerlgche er : : ps : 
—— ghedachten / ofteenigen grooten haet / oft ſoodani⸗ 
gedachten is / ghe gheweldighe begheerten des ghemoets: want 
Be vlucht se hier in de alder-befte victorie is / de vlucht te nemẽ / 
nemen. oftſyne ghedachten afte keeren / ende al Wat dat 

daer eenichſins toe ſtreckt. 
De xꝛactuc⸗ De pꝛacthcke dan van ſyne quade genepgelyck⸗ 
abend Bedien te verſterven is: Ten eerften / dick - wijls 
benckat hee oder -Denchen Gemelfche faken / ſyn herte af 
meiſche ſakt. trecken Ban alle Wel -lufte/ ende al Wat de ſimen 

mede gaet/als Wefende Dingen Die den menſch niet 
en betamen. Daer toe ſullen moghen dienen medie 
tatien bande feven hooft ſonden. jn 

netghet Ten tweeven/fehere bemerchinnghen ende exem⸗ 
—— pelen aen dehandt hebben / Waer mede men fp ſel⸗ 

ven(hier bp vaeghende het ghebedt) ſoude konnen 
behelpen / als d'occaſie ſulcks vereyſchte / ende Waer 
door Wp ons gemoedt / als het begint te wanckelẽ / 
ſouden moghen beveſtighen. did 

3e Onder: Cen derden / als het ſoo gheleghen is / ten eerſten 
ſaecken oft ſyn begheerte ecn weynich weder houden / ende onz 
per Boet der ſoecuen / oft het oor goet is / oft profytelhck dat 

gns voor gehouden wart. Wie iſſer Die voor cenen 
te 

de / ſynen beet oft Hant licht-beerdetijch te verre fal 
upt-ficken / befonderlgek als hp weet datter Doors — 
nen / vuplicheyt ende perpehelen zjn van beſmet te 
worden? 

4558 de fake Een vierden / de hulpe Godts aen-geraepen heb⸗ 
wor goet ver bende / door Godts liefde / ende upt eenen haet — 

Ld 
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wijſen gherehent wordt / die in dupſterniſſe weſen⸗ 
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ons eyghen ſelven / verwecken eenighe contrarie weeken cöts 

| Beugijnen ; maer ie’ bp al dien datde fake nootſa⸗ — deuch⸗ 
kelck oft profytelyck is / de ſelve met eene ſupvere B 
ende op-rectyte meyninge aenvoerden / ende niet al⸗ 
teen upt wel · luſte ende ghenoechte. at 9 

Cen vyfden / oder -Denchen naer De vietorie de 5. Bemerckt 
booz-gaende gedachte, ende beſien Van waer ans — 
het perijckel ger-komé is / oock oft wy / ende waer 
door Wp gevallen zijn / daer naer voorſichtelijck ee: ſake 
nighe reyſen / in de tegenwoordichept Godts ende 
ban fijn hemelſch hep2 (ghelyck boven geſeydt ig) 
de ſelve weder-ftaenseene oft meer accaften ſſecken / 
ende mer cen ſeker ghetaldefe Gode op · dragen / eñ 
albus metde hoofden Der Philiſtynen (dat ig met 
wercken Ban verſtervinghen) be tefde Godts ver⸗ 
bieuen. Maer mé moet Baog al DE curteufdept Bzeps … —— 
Belen nt ſien hooren / ett ggelhycke rwys dat Oui re men zee 
lielmus Pariſienſis wel leert. Want hae krachtich onvieufgepor 
datſe is / blyckt fn alte ſchou ſpelen / tip datſe droe⸗ ave nar/boer 
vich zijn /°t zp blyde / waer Doo? hoe graatelijckg ren / etc. bes 
dat den menſch getrotken wozt / leert ong den hey⸗ dwiught. 
ligheu Auguſtinus met het exempel van Alipius: 
ant naer Dat hp hem eens begeven hadde tot het 
aenfchouwen vaa defe fpelen/ en heeft daer naer LA 
De ſelbe qualijck ghetrocken konnen Warden. Den — 
¶Hugs Biſſchop ban Lincolnien in Cugelaut en ve ere hi 
heeft den tijt Ban vijftich jaren geene voũwe aenz gent ennen 
ghefien/ endeden 9. Franciſcus en kendender niet nzamelijck _ 
eene Vanaen-fien. Is t fake dat defe mannen Weef: ober wonnẽ. 
den / die nochtans ghewapent Waren wet dat pan: 1. Thelf. 5. 
fier Des Geloof s/ met Den Helm der falichent/ ende 
bevryt met alderlep Goddelijcke wapenen / en ſul⸗ 
fen Wp naentkens niet vreefen / Die den vhandt ſoo 
menichmael aver-Warnen Geef td Uldug moeten wy 
ans gehoor ooch beſnyden ban alle fabelen / onnut⸗ 

ten hlap / ende nieuwe tydingen; ſoo moeten wyden 
reuck / ende alle andere ſinnen / door eenen heyligen 
haet van ons ſelven / eũ ter liefden Gods verſtervẽ. 
Ende dat niet alleen in groote / maer oock in kleyne 
faken ; want het en heeft niet veel te bedieden / dat 
men fp felven onthoude / van het aenſien ban eenige 
buple ende onbehoorlycke falke; maer het is groet 
te achten alg men’ ſelve doet in kleyne faken/ende 
Ai in 
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nt gene dat geoorloft is. Aldus heeft Dauid ijt: 
ghefto2tende Dode gheoffert het Water Dat bent 
gebrocht mas upt De cifterne Ba Bethlehem, want 
Die niet getrau en ig in kleyne ſaken / noch fp feiven 
daer in niet en kan verwinnen / Die en fal het ſelve 
gockin groote niet doen. Maer de ſiele aldus verz 
ſtorven zynde / vlieght ghelyck een drooghe plupme 
op·waerts tot DE hemelzwant anders nat weſende 
dooreenight aertſche dompen valt gheduerighlyck 
neder-Waerts. Ende vaer wordt tenlactften aen dE 
ſiele tn deſe ſpeninge / eene groote maeltydt berept / 
ghelyck hier voor⸗ iudts Abraham gedaen heeft op. 
den dagh vande ſpeninghe van ſynen ſone/ twelcit 
ig de gheeſtelycke verſterbinghe. Want Godt en 
wordt niet ghevonden in het Landt der ghener die 
ſachtelycken ende ghemacke ycken leven, Dug op 
dat het ghene hier af gheſepdt is / ſoo bee) fe Dieper 
ſoude mogen mang herte geprent wordẽ / ſiet ende 
leeſt de naer-volghende meditatien. 

Deerfte meditatie van fijne gheneyghelijcks 
heden te verfterven. 

D E voorftellinghe der plaesfe fal vvefen. Sp ſelven te ſtellen 
in Godts tegen-Woordtghepdt/ ende hem laten 

Baoz-flaar/ dat men om ringhelt is van boofe hon: 
Ben / oft dat men Veel - derley Wilde Dieren ni fps 
ſelven ghevoelt die tegen malcanderen fEcijden/ 
ende onſe eeuwighe bederveniſſe ſoecken. 

Het Ghebedt, als boven. 
Het 1.point: Aen·merckt ten eerſtẽ dat den menſch 

om Gode te dienen Ban Godt gheftijapen is / ende 
_gntfanghen heeft alle ſyne leden / krachten et ghez 
nepgelÿckheden / op dat hp de felve ter cerê Godts, 
ende naer ſynen Goddelycken wille(want het hem 
al toe behoort)ſoude ghebruycken / ten zp ſake dat 
Bp liever hebbe / niet allee in een lidt· maet / ett. maer 
pock in gheheel ſyn lichaem ghepynicht te worden. 
Dug verfoept u Vaaz-leden leven / ende offert u eft 
al het ghene dat u aen-gaet aen Godt almachtig. 
Aen⸗merckt ten tweedẽ / Dat defe ghenepgelijchhes 
den alieen by na oorſake zyn van onfe eeuwige ver⸗ 
doemeniſſe / ende zijn den oo2-fpzouck vanalle onge 
ſanden / is't fake Batfe niet Wel ta °t bedwauck ge⸗ 

houden 
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houden en worden za dat meer is / oock oorſake sin 
ban de lichamelücke ſieckten / ende tijdelijke qua⸗ 
Den Want luttel wordender gevonden / die De goede 
ende ſachtmoedighe menſchen teghen vallen . Ten oat 
derden / oberleght hoe groote beroerten Datfe mede Det ghewelt 
brenghen / ghelückmen ghenoech fal bebinden / ist sea 
fake datmen alleentijck Dit gade flact 5 Dat ghjelijc: Wonne ve 
Kermis De ontſtelteniſſe der humeuren ſieckten ane fieckeeit 
mede brenght / ende ten laetſten oock De doot; alſoo der ſiele. 
Doet De beroerte Dev geneugelÿjckheden aen De ſiele. 
Dus verweckt u om Def? te verwinnen / voor faa 
Beel als ghuu legen einde d' eeuwighe falichendt 
ter hetten neemt. Sutta Ag 
Het z.point. Bemerckt ten eerſten / hoe foet dat den Bet berte 
brede ende De geruſticheudt des herten is / als Defe — hen 
gheneughelückheden verwonnen zjn ghelück het onenerge 
blickt in ouſen eerſten Bader Adam. Die Dus ghe⸗ wijken vee 
ſtelt is / en vreeſt niet / hu en hoopt niet / Hu is in eene wonnen zjn. 
gheduerige ſoetitheudt / in eene ruſte onde ſtilte Der: 

Dicktugls oock Des lichnems: het welck 
alle fen fpo feev gheacht hebben / Dat De Hepde⸗ 
„Mert om Bier toe te komen / alle dinghen Gerfinacdt 
hebbenzende de menſchen noch dagelücs foo groo⸗ 
telúcs achten / datſe alle neerſtichent Doen om hier 
toe te geraken. Want waer toe isſt Dat de menſchen 
ord lichaem met ſpüſe begeeven te verbullen / hare 
begheerten ende eev-gtericheptjende andere Luiten 
foecken te boldoen / haer verſtandt faecken te verſa⸗ 
‚Den met turieuſe ende nieus gievighe dingen /ten 
Zu / op datfe ſouden moghen ſegghen aen have fiele: 
„Houdt hier op; maer al te bergeefs/aenabeften dat 
de fiele Gier mede niet berſaedt oft Gevvult en kan 
‚ mogden/altwaer’t ooc Dat fp deſe al bekomen had: 
de / eyen wel moeten fp weten Datter niet gebonden 
en Wort / dat ſu ſekerlck ende baſteljck konnen bez 
ſitten / ghebruncken / oft ghenieten: ende datter al⸗ 
foo groote breeſe in het herte ban den menſch ghe⸗ 
‚bonden wort / als de begheerte ende liefde groot is/ 
„met De welcke hu deſe daugẽ verbolght. Ten twee⸗ 
den / bemerckt datter gheernen foo tuzeeden büjandt 
oft beulen kan ghebonden worden / die u agate. 
Belek kan pynigen / als deſe Zuenenghelickheden 
PELL, el i Die ril — 
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Denduyven Bie Ban binnen zntjae Dat meer is / den dunbel en 
eis ons Kan u nergens in beſchadigen / ’ten zu dat hu deſe 
pe wider tot ſynen dient ghebruucke. Ten derden / bemerckt 
Gens, _ Datden menſth gheſchapen is / op Dat hu ober alle 

gefchapen Dingen heerſchappye faude hebben / ende 
dat ſÿjnen Luit hem onder⸗worpen ſoude zijnsmaer 
door deſe gheneughelckheden wordt den menſch 
ſelbe oock d' alder · ſlechſte ſaecken onder worpen / 
iet bp aldien / Dat Ip deſe niet en bemindt nae den 
wille Godts Hier om berworpt eenen menfthí die 
in ſulcker boeghen qheftelt is den Grete finder ſie⸗ 
le / d'eeuwighe glorie / ende al Dat goedt is om tot 
Bug ghenenghelückheyt te gheraken;ende f8°t Dat 
Ie gebraeght wordt / waer om Dat hp Dus upt ſin⸗ 
nich is /fp-felben Dus quelt £ (alu boer antwoorde 
heven / dat het gene pu berbolght / hem niet toe en 
laet anders te Doë/Dat Ip Daer aen onderdanich ig 
ende andere niet doen enn Kan; bp moet hier toe ko⸗ 
men. Ende dick wijls gebeurt het / dat het eene ber⸗ 
worpen fake is Daer Ip naer (act; Waer af /iS’t bu 
aldien Dat u belet worde / oft Door gavelt / oft daor 
ghebodt/oft door eenighe wet / Hu geeft ſu ſelben in 
De hãden vanden vijant / hu mur mureert / ende alle 
goede dinghen verghetende / leudt een ellendich lez 
ber / Die anders hadde kannen gheluckich weſen 
hadde hu aheturlt. Gonghelucktghen ende aider: 
berworpſten menſch / die ſu ſelben foo Geel beulen 
ende pönigers ober gegeben heeft Jam eene alder⸗ 
ſlechtſte fake te ghenieten / ende met eenen berooft 
ordt ban de eeuwighe glorie! Ende al isſt Dat hu 
iet al-tijt en komt tot de eeuwige verdoemeniſſe / 
foa moet hu nochtans in der eeuwichendt derben 
De glorie die hu berkreghen ſoude hebben / Maer t 
ſake / Dat hu ſu ſelven berwonnen hadde. 

Hoe beel bes ¶ Het zpoint. Bemerckt ten tevften/ alle De creatu⸗ 
rdertẽ datter ven / ende fiet / in Dien dat ghu uwe affectie op eenige 
—— laet ballen / Aat ghu terſtont ober ballen ſult wor⸗ 
grat Der Gan begheerten hope / breeſe fj bev; ſtoutichent / 

grãmoedichent foo wanneer Daer iemant hẽ tegen 
nm ſal ſtellen ende weder om ban eenen haet/ban’t 
ghene daer teghen is / van droefhent / ende met eene 
way - ope van het goedt ; ende 18 Dat One D vig 
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keBaht ate begeerte dan fullen u bebechten liefde/ 
gher/ uut ſtortinghen tot in wendighe dinghen / 
ende eene aen klebinge Gan uwen geeft aen De Bers 
anckelücke creaturen. Want eevft foo wordt eene 
ake bemindt / de welcke hare liefde in druckt in het 
herte ban haren beminder / ghelück het bier in Det 
hou verweckt eene groote hitte . Naer defe liefde 
olght een verlanghen / eene vlammende begeerte} 

5 iver / ende eene que⸗ 
linge des geeſts foo wanneer men niet en kan bere 
Krijgten’t ghene men begheert; daer nae fou komt 
fn ons eene ongeregelde hope) eene vreeſe / eene wã⸗ 
hopinghe / dat men niet en fal bevimerben Daer mett 
naer berlanght. Stelt hem iemant teghen ons/ foo 
Ontfteecktde gramschap met eenen grooten über 

ende eene on-nhetemde toutichendt. Waer bp (in 
Dien top berooft zón Gan onfe begheerte) boeght 
Baer eenen grooten haet jeenen fcijzoom Ban eenich 
guaet/ende eene laſtighe DroefhepBt Ende ſoo men 
Berkrvúght het ghene dat men begheert / foo fpzupt 
in ong een wel vehaghen / dat ons feet krachtelyck 
treckt / eene bierichent ende oock eene quellinge des 
heeſts / eene op- ghetoghentheut oft aerdtſche aen⸗ 
lebinghe des gheeſts door De welcke den minnaer 

geheel verſlonden is in De creature Die hu bemint / 
gene ſmiltinge des herten / op dat het goet dat men 
bemint Daer tn foude mogten vloepen / eene beben · 
dige ende krachtige aen Hanghinghe aen defcheps 

_ Felen /eenen Saer boog De ſelve eene breeſe Gan Die te 
Berliefen scene graote hope / oft een Diep miſ trouwẽ 
van Die te bewaren / eeuen haet / eenẽ ſchrdom / eene 

_Dedefhepdt ban dat Daer ſtẽhodt teghen ’tghene/dat 
op beminnen. Ende aldus ordt Aen begheeren⸗ 
den luft gheduerich beroert, door hare fee ahenen= 
mhelgekheden/de welcke zijn ; liefde ende verlan⸗ 

_gmen/blüdfchap ende haet / ſchroom ende droefhent. 
nfabelgcks De gram moedighe begheerlückheut 

wort oock beroert Doog have bijte fe weten: door 
‚ 

ms 

ri 

held 

det 

* door wanhope / preeſe / ſtouticheut ende gram⸗ 
thap. Is het dan alſoo / dat alle ſaken hot kleun 

datſe oock zyn / u konnen beroeren in foe beel nae 
nieren / berſaeckt dan alle on gereghelde liefde Der 
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creatuven / ende felt uwe liefde alleenelück op. 
Sodt / die de fontenne is vanaitengüedt. 

De tweede meditatie , van het felve. 

De voor-flellinghe der plaetſe, als boben. 

H Etr. point. Bemerckt ten eerſten / Dat Sodt / als. 
het opperste goet/ ende De fonteune ban alle ſa⸗ 

Ken/altĳdt op uiejdie al-omume mede werckt / ende 
waer in alle uwe ruſte gheleghen is / ende ſtet oft u 
van hem ſoude konnen af ſcheuden eenige ſake / die 
ghu ſoudt moghen wenſchen / oft nu hebt / oft ſaude 
willen beſitten; ende oft aijn faudt maaien ſeggen 
met den Apoſtel:Wie (al ons frjepden bande liefde 

pe gjenar Cieijkt Ende op Dat ghu ſoudt kennen/ act toe 
fenaar/ war Dat agu ghenenahtsüt/ let op het gene Daer aha … 
ger heete bee MEEL Op denct / ende fiet hoe noode / bitter leelyck / 
mat. 

Den duyvel 
fit ats eene 
ſpinne Mt 
cxeaturen. 

ue in alle creaturt / vm ban daer alle goede menſchen 

ende berganckelück dat dit is. Ten tweeden bez 
merckt dat het ſelbe gheenſins en berſaedt / maer 
meer ende meer verwect om noch meer te beghee⸗ 
ven / ſae daer⸗en⸗bo ven ſeer quelt onde pynelick is. 
Ten derden / hoe leelück dat het is / deſe dinghen 
onder worpen te zin / ende Gier om alſoo beroert te 
weſen. Ten vierden / dat gyelyckerwüs niemandt 
Lan Den beghinne des wereldts in eenighe ſaken 
ruſte enn heeft konnen vinden / dat ghu deſgelücken 
De ſelve hier in oock iiet en ſult ghenieten / ende 
‘bat gp voorwaer in De ure uwes doodts / of in het 
upterſte oordeel / wel ſoudt willen deſe fake ſoo niet 
bemindt te hebben. 4 

Ten vofde / hoe dat den DupGel alg eene ſpinne fit 

Door De liefae Dev ſelber te doorſchieten ghelijck het 
bljct in onge eerſte moeder ba Die ban Het ferpens 
bedroghen is gheweeſt . Ende denckt dat ghu ghe⸗ 
quett felt worden / ſoo voor als na het befitten eerſt 
van DE Dunkel / ende Daer na Gan alle De voor ſeude 
ghenenghelückheden / begheerten / hope / wan hope / 
afkeeren / breeſen ende grammoedicheden / ett. In⸗ 
gien Dat den dunvel ban Der hellen / u met be liefde 
ban eenighe falke bevangen heeft /foo (ult ghu ſſns 
gelijck worden:Mant Genlteden ghelck — 
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fis worden / als Den Propheet getuught / dieſe makẽ: Palm. 
ende het is al eben veel oft het wat kleuns oft wat 
groots ig. waant Beel znder / ſeght den . Grego⸗ Greg. 
rius / die Gan het fant ober Gallen worden / Die haer 
Ban groote ſaken ghewacht hebben. 
Ten ſeſten/ oberleght mat Dat afin ban Die fake 

sút berwachtẽde:is t welluſtes vosrmaer afp moet 
weten / dat het herte door beroerten gedreben / geene 
aprechte ghenoechte en Kan ghenieten / ghelücker⸗ 
wůis De ſpiſe Den ſiecken niet en ſmaeckt: ende ſiet / 
ghu ſult in Sodt veel meerder ghenoechte / meer⸗ 
deren ſmaeck ende welluſte binden. jn 

_ Hertz. point Bemerct ten eerſtẽ /hoe dat Godt / die 
De fantepne ende den oorſpronc ie Gan allen goedt / 
inu tot nu toe gedurichlüc de hbeerykens Gan fijne 
genade ende bermhertichent / Door antallijcke wel⸗ 
Baden heeft laten Gloepen ende noch dagelÿcx Doet 

vbloeuen: hierom berſmoort in hem alle nine genen⸗ 
abeltjcheden; dat hp uwe breeſe 5p/ ahelöck Jacob 
fepde:dat hu uwe hope zp /aengeften Dat huualleen 
Kan helpẽ dat hp utve liefde zu / ende al ’t ene Daer 
aha naer verlanght: Dat aha niet en haet dan dat 
gegen hem ſtrÿdt / die alle Dingen begrijpt / ende al⸗ 
teert goet is:want u niet enn kan denren ſonder fine 

beliefte / noch tet bunten hem geluckich man? Ber 
merct ten tweeden / waer door Dat het gebeurt / Dat perblutheat 
ghu eñ Geel menſchen met u dit niet en behert. Dit zee meuh 
tg boorwaer ghelÿt tooberije ende verblindtheydt 
Dev oogen ende Des berſtants / ende eene uptnemẽ⸗ 
Be uutfinnichepdt; Want aengheſten Dat gin geene 
ruſte en kont binden in geſchapen Dingen / ende Dat 

hier nieten ig /Dat ghu langh oft volmaecktelyck 
kont befitten:ie het niet cen groote uutſinnichendt 
hem niet te tillen in eenighe kleune ſaken verſter⸗ 
ben / om Godt / in den welcken alle ghenoechte ghe⸗ 
tegen is / hier ende hier namaels in Der eeuwitheut 
te ahenieten £ Ten derden / al waer t Dat ghu oock 
boor eenen tijdt alle gheſchapen dinghen fout ma: 
gen genteten / ghu foudt nochtans defe moeten ber⸗ 
faken/bp aldien dat ghu begeerdet in ruſte te lebẽ. 
want aen gheſten Dat top door het ghenteten Dev 
creaturen / anders njet en ſoecken dan 

*3 es 
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Des herten) ende Dat Dit on-mogelĳck is hier fn f8 
herkriügen / eens deels Dang Dien Dat de blüdſthap 
hier Door ghenietende / op een ſchreyen uut komt; 

o oock Door dien Dat eenighe fake berkreghen De 
hegheerte tot een ander meer berweckt / dan upt- 
blufcht : ghelyck den mater -fuchtiahen plach te 
ghebeuven/ die met gheen drincken ghengechſaem 
berſaedt en wordt; boordts mede/ door Dien Dat DE 
greaturen ontalljck zjn / ende dat men ober ſulcks 
berloren moeunte doet / ſoo ís het noodich Die gãtſch 
ende ahebeeljck te berſaken / jae oock ſÿn eüghen 
ſelben jam te gheraecken tat eenen waerachtighen 
peus ende ruſte ſynder fiele : ſoo ghu nachtans tat 
deſe / ghelück het allen menfchen toe ſtaet / faeckt 
fe geraken Ten laetſtẽ / als wu eene Ban deſe luſten 
berkregen hebben / foo rüſt terſtont in dus op eene 
breeſe / ende die ſoo Geel te grooter / hoe ons de ſake 
meer ter herten gaet. Waerom en verkieſt ghu Dan 
niet peus ende Heede ín Godt voor Den kortſten 
foech / te weien / door Het berloochenen uwes ſelfs / 
ende deſen in Bodt ghebonden hebbende / hoe komt 
Dat abp untet en ſchaemt tot finder fpĳjt ende on- 
eere ceentchj ſolaes Gan He cveaturen te bedelen? 

Berijt tegen „ Hers point. Bemerckt matter ban noode 18 om 
be quave gee Be ahenepaHeljckheden uwer hecten/ datis uwe 
wvgelchedẽ alder-toeeedtite Gijanden te berwinnen. Ten eer⸗ 
dà ſten / foo iſſer ban noode eene groote couvagie / die 

Haer te goet kent om haer aen Deft aerdtfche ende 
Hdele falken t'onder worpen. Ten tweeden / eene feet 
neerſtighe ende forqh-buldigie macht dev finnen/ 
tuant De bijanden hier door in ſlunpen / ghelück 
door de poorten / Die men kchtelcker bunten hout/ 
er Dat ſu in komen / dan· menſe Daer naer kan upt: 

Deij bern. Ten derden / ober dencken Hat Godt / die al 
ons goedt ig / met ons is ; ende Daer om alle onfe 
begheerten tat hem (lieven, Ten bierden gedurich⸗ 
lick ober-peunfen de ydelheudt ende ſnoodtheudt 
ban alle faken Defer wereldt. Diet boordts / waer 
toe dat ghu in ’t doopſel De wereldt verſaeckt hebt; 
boorwaer anders nerghens om / dan op Dat aju 
alle wereldtſche (aken foudt ſchouwen / niet ſoo feet 
lichamelück alg mel gheeſtelick / ende met det 
bede herten / 

dr 
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herten / ende met eenen gheſtadighen wille om ders 
_ Beert te Dienen alie de daghen utvrg levens. 

Bet ghehedt ende de practijcken/ fal men mogen 
nemen upt de meditatie Lan het Der ſterben. 

De eerſte Meditatie, vanden haet & 
fijns felfs. 

De voor-Sellinghe der plaetſe is, ſu-ſelhen booꝛ odoghen 

ſtellen eenen ſthrꝛoomelycken ende gronde-loofen 
kuul / alg eenen af-grondt / waer upt alle boos⸗ 

pòt komt 
_Het Ghebedt, alg boben, 
HE: point Oberleght tert eerſten de woorden: Wie Lucia. 
niet enn haet fijnen Lader ende moeder /ende Daer 
en bobben ſüjne ſiele / die en mach münẽ diſtipel niet 
zyn. Tei tweeden / ae Dat iemandt / Die eenen ante 
Beven haet / teghen den ſelben geimoet iszende weet / 
Dat Die ſu ſelden haten tuil / teghen fp-felGen alfoo 
bebeoet gheſtelt te wefen : hu vehoort Gem te ber⸗ ——— 
biijden in't quaedt Dat hem aen · gedaen wordt / en⸗ Arn voandt 
De te beminnen Die Hem ſulcks aen doet:want dien verwer, 
fpant dan met hem t famenteghenfjnenabefiwe: 
gen bijandt/ welcken Dj felGer ie; andere) die hem 
heene quellingte aen Doen /maer naer den mondt 
peeken / Die en mach hu faa ſeer niet achten / ghe⸗ 
merckt Dat ij fönen Ghandt onder-ouden . Tern 
Derden / fret hoe Geel-Der-len begheerten Dat Def? 
eughen [tefde tn u verweckt / ende hoe Geel ghele⸗ 
gentheden / dat ghu hebt om den haet ban u-felGen 
te beoefenen / ende berfoent de eughen liefde / (eq: 
ghende met den Heudenſchen Phiſoſooph Seneca: sen. ep.ss: 
Ick hen edelder ende hoogber gheboren dan dat 
ick eene ſſabe Gan min lichaẽ foude zin, Verweckt 
u hier daor o Keligieuſen perſoon / ende aen⸗ veerdt 
het ghene hardt ende fcherp ig / ende bemindtſe / 
Die wfulckg / aen-daen zende hiev-ernt-teghen bev: 
fimaedt het ghene Dat facht endefaetis. — 

_ Hetz.point.-2Bemevckt ten eerſten / dat alle ſanden Wer quaet 
ende Dies bolghende allen het quaedt Defer wetelt (Part ua Dt 
ſpruuten upt De liefde ong felfg . Want niemandt 739 KEI 
en ſondight daor aaf Paak oft an -KumfohjeDt, 

; 4 a 
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dan alleen oi dien Dat hj fu gematk bemindt: 
ende hier am is t Dat deſen [Die eenen Golmaeckter 
haet fous ſelfs heeft / bep is ban alle fonden. Ten 
tweeden dat deſe engen liefde Chriſtum onfen Das 
dich maker ghecrunſt heeft. Want ghelücker wüs 
den Apoſtel ghetuwght / den ſondaer crupſt den 
Sone Godts /ſoo beel als hem eughen aengaet: 
ende hier om (8 t/Datmen voor Den haet fijns ſelfs / 
Godt ende onfen Dalicij-makev moet Gol-doen 
Een derden /bemerckt Dat de eughene liefde te ghe⸗ 
Wóck eene fehzoomelijcke melactfhendt / ende cen 
mevekteecken ban Den Dupbet Der hellensmaer dat 
Pen haet fúns felfs een teeckken is Gan een? Difctpel 

* 

aan onſen Salichmaker / gelijck Dit ſelve genoech 
blückt in De levens Der Heplighen. Hert 

Het 3.pomt @herleght op wie dat de menthe grã⸗ 
plachte te weſen /te weten /op haven geſworẽ bijant: 
foodantge is uwen wille / ende De liefde uwes ſelfs 

den ahen Want Get fs eenen berrader / ſtelt ong Genin ende 
teens Me verghif om te drincken, is Ben aider hoobrerdich 
fcte fijn onfe ſten ende weeetſten / een berdrucker der ellendiger 
ghefwozen ¶ menſthen / d'oorſake ban alle oorlogen ende oproer⸗ 

„banders, ten dier in uwe ſiele op-ftaen / eenen roober bar de 
pe goede wercken / Den Daodt-flaaber ban Godt ende 

De ftele. Defe dinghen toeghevoeght Der epgen lief⸗ 
De/ kanmen De ſelbe alſoo verfoeuen. te 
U famen ſprektnuhe met onfen Salichmaker 

hanghende aen De galge des evups Die ons in ſult⸗ 
Ker manieren bemindt heeft / dat ban de plante des 
boets / tat den top des hoofdts in hem gheene ghe⸗ 
ſontheudt en was. 44 J 

___ Derweede Meditatie, van den haet 
fijns felfs. 

De voor-flellinghe der plaetſe, als boen. 

Bufe gene LJEr.point. Aenſtet Cheijtum Jeſum Gan De god⸗ 
hefbe _ cher ¶ deldoſe menschen ouder De boeten getreden in t 
bmacot Cine Pups vaut Canphas jeff bemerckt hoe heel te leelüt · 
fiomerzae Ker Dat Dit gheſe nedt Ban fue eughene liefdezende 
Be -matwre hoe ſchandich dat hetis / Dat een aldervberworpſte 

flage shet welck is ons bleeſth / Godt den Koninck 
Der Koninghen verſmaede ende onder De — 

Iaiæe 7. 
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Ten tweeden / uenghen vleeſch / Dat uinen aldev- 
eer fte byant is ſende hoe onbetamelijck dat het 
is dat op Dit ſouden beminnen /ende tellen voor 
eenen briendt Die fn bloedt boor ons geſtort heeft; 
eenen verrader in laten ende Den Heere bupte ſſuu⸗ 
tenseen alderſlechtſte ſake / te eten eenen ſtincken⸗ 
der worm / welck is u bleeſch / in meerder eere ende 
Bet houden / dan De opperſte ende alder hoochſte 

ajeſtent. ft 
FE point · Bemerckt hoe Chriſtus onſen Salith⸗ 
maker /als eenẽ alderwÿſtẽ Koninck / al was t dat 
bp dunſendt ende Dupfendt middelen hadde / waer 
mede hp deſe ſlabe foude konnen Gevlafjen / heeft 
uachtans om fine onepndelĳrke goedtheudt ende 
liefde te toonẽ / boor de ſelbe flave, die hem alle fpúc 
ende onghelÿck aengbedaen hadde / De doodt wil⸗ 
len ſterben / ende lüden al het ghene dat moabelijdk 
was te lüden. Ten tweedẽ / bemerckt Dat deſe ſlabe / 
hierentezhen in alles ſjn ghemack ſoeckt / om Dier 
Daag fijnen Koninck ende Dader wederſpannich te 
ballen. Ten Derden /Dat ha oock De engen kinderen 
ban dE Koninck / dat is / de goede ende Godtvruch⸗ 
tighe begheerten doodt / om fjnen boofen Ghandt 
te ghelieven. Ten vierden / dat den Koninck Dieu 
foo toeghedaen is uwe hulpe begheert / om wrake 
te nemen ban fijne / ende uwe bijanden / ende hoe 
Gerre dat het ban Daer is / Dat ghu hem hier in fout 
willen ghelieben ende ghehoor gheben; maer ont⸗ 
haelt hierenteghen deſen vjandt / toont hem aile 
beindtfchap / met hem handelende Gan umen Ko⸗ 
ninck te bermoorden; want ghelyck bover gheſent 
is / den ſondaer cruuſt weders onſen Salichmaker. 
Boeght ende paſt Dt al op uwe ſinnelijckhenut / ende 
berfoeptſe / eñ berweckt een groote liefde tot Godt / 
Die Daer allen u goedt is. 
_Hets.point. Bemerckt tent eerſtẽ / Dat ghu gemae tt Det is groote 
sit / ban een alderedelfte frele / ende een ſeer ſlecht ——— 
ende verworpen lichaem.Ten iweede wat eene ON= ver Hann: ze 
tev Dat hetis / dat men eenen ſack der mormen / te gheven. 
weten on8 lithaem / welck onredelück is / Dover: ⸗· 
handt laet hebben ober De fiele ; ende wat eene ſot⸗ 
tichent Dat het is tot deeuweghe haber ſij jn 
nn bs der 
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Der ſtele firten Bandt door eenen karten tüdt te 
verheughen ende De ſiele sonde het lichaem ſamen 
eeuwelück ober gheben te branden, 
Tſamen ſprekinghe, alg boben. 

De derde Meditatie, vanden haet fijns felfs, 
De voor-flellinghe der plaetſe, Als hogen. 
H Err.poincBemercktt ten eerſten / hae heel duube⸗ 

len dat ons alte ltſten ende lagen ſlegghen ende 
hoe grooten ſchade datſe den menſchen Deen. Ten 
tweeden / Dat ghu nochtans gheenen ſchadelücker 
biandt en hebt / dan wine engene liefde / ende datter 
niet inn De wereldt enis / Dat u meer hindert. Ten 
Derden /Dat alle ume bjanden bertmonnen worden / 
18’t Gp al-Dten Dat ghu deſe engen liefde verwint. 
Bus verſaeckt Defen bijandt gheheelck /ende alle 
bermaeck / als eene aenlockinge Der welluſten / ende 
ſmeeckinghen des Gleefchg / ende ober-leght met 
eenen / Hoe goedt Dat Den Heere is aen Den geren / die 
hem oprechtelück ſoecken. 
Hetz.point. Bemerckt tet eerſtẽ / Dat De genoechte 

Ber uutwendighe finnen luttel tüts Duevt/ende fiet 
hier en tegen Goe gheſtadich / edel ende vaſt / de ghe⸗ 
uoechte ig /Die De ſiele ín Godt ende in de deughdt 
ſchept; hae wel dat ſu haer oock vermaeckt in De gez 
noechte Die het lichaem aengaet. Ten tweeden / ve⸗ 
merct Dat het aumogelück is / datmenſe bepde t fas 
inë kan genieten hier te meten (ju lichaem verbul⸗ 

mie len / eñ nhernamaels Deftele. Ten Berden / dat / al iet 
hetnet Dat abu bet liehaem al toe gheeft ‘t ghene het ſoude 
herfacdt, mogen enfche/ dat het nochtans nergens anders 

toe Dienen en fal/Dan toteen terginge eñ een nieuw 
berweckſel / ende Dat ſünen luft tat geender tjdE en 
fal berfact moede. En is het niet eene groote dwaeſ⸗ 
bent / ſjnen bijandt iet te geben /op Dat ghu genoots 
kijk a zyn om hem noch meet te geven / eñ be⸗ 
ſorgen / eñ op Dat ghu uwe ſlabernje te herder ſoudt 
maken. Ten bierden / isſt bp aldien dat ghu De ver⸗ 
ganckelicke genoechte berſmaedt / ſoo ſult ghu hier 
naer eene eeuwige genieten / ende oock in Dit tegen⸗ 
woordich leben eene meerdere Dan ghu ſoudt hebbeẽ 

ale gn twe foet ende genoechit Gier balg, 



Van het Verfterven; or 
Het z. poine Bemerckt ten eerſten / ae verblint dat 

Be bleefchelijcke affectie is;hoe vuul / eñ met wat een 
perückel dat men hem aen De ſelbe onder · worpt / eñ 
Daer af laet lenden / aengheſien Dat wy met het licht 
Der vedenen begaeft su, Ten tweedẽ overleght dat 
Get bleeſch / ende de vieeſchelÿcke liefde tenten alle 
Deugden ſtryden / obermidts /Dat De deught ſwaer 
am te bekomen /efi haven wortel gelijck mẽ gemeu⸗ Den worte 
nelgcken ſeght / bitter is ende het bleeſch altjts fj siege 
gemack ſoeckt. Ten derdêjoberdenckt/datfoo Geel ©" 
als ghu begeert te maffe in De liefde Godts dat ghu 
do Geel moet verminderen ban u eugen ltefde,wat 
get een met het ander niet fam? en kan BlGE (laf 
Ten Gierden / bemerct hee dat Chriſtus onfen Da: 
lich maker ſÿn eughen Gleefch ghehaet heeft / ende 
ober ieght deſe worden: Die na mp komen wilt die Match. 
berloochene fj ſelbẽ / ende neme ſjn cvups/ende Gals 
ghe ma naende ghu ſult ſten Dat deſen haet bau fj 
ſelbẽ / ſoo noodich is / dat Du niet weerdich en ig den 
naẽ te boeven Gan een religieus / oft ban een oprecht 
Sodtbruchtich mẽſch / die Shut niet na en bolgt. 
Beſiet nu/oft hp inder waerhept mooght fegaen: 
Met Chꝛiſto ben ick ghetruuſt / ende berweckt us Gatz. 
ſelben tot De liefde Gan uwen Heeve /umen Godt. 4 

_ Det’ famen-fprekinghe,het Ghebedt ‚ende Dat Daer noch 

bolght / ſal moghen ghenomen worden uut De Me⸗ 
ditatie ban het VBerſterven. ON 

D'eerfte Meditatie vande nieus-giericheyt,een groot 
_achter-deelin den Wech des Heeren. 

De voor-ffellinghe der plaetfe, fal fnefen te bemercken 
dat onfe ſiele ts ahelijck een karteel / hebbende Hf 
goorten/Die onfe banden beſpien. 
Fie L.pointBemerct ten eerſtẽ / melc Dat De werck? Bona. (pe. 

bande nieufgievichent zijn upt dent}. Bonaven⸗ difcip. c.s 
tuva. Den nieufgievinë menſtch / ſeght hy / die bekõ⸗ De werken 
mert hem met ’t gheñe / dat hem niet aen en gaet riepen, 
beronachtſaemt dat nootfakelóck is / ende ſy · ſelbẽ * 
Gergetende/bemerct/ ondet-foeckt/ende let op eens 
anders wercken: is't dat hu ergens iet hoort Du is 
ſorghbuldich om daer na telvernemen / ende (ouder: 



332 Den1l.Boeck. Het XII, Cap. 

fthaemte begheert Dat te toeten / bau de ghene / Die | 
elle tillen berſwüghen; hp komt op onabeooge 
ofde plaetſen / voeght hem in De vergaderingen / eñ 
t ſamenſprekinge ban De broeders / daer hp niet toc 
gheroepen en is; als ghu mepnt dat hu bertrocken 
18/ boeght hem fander fchatte acn uwe zijde / ende 
aen ume ooge /fao Dat ghu oock De alderhenmelijcke 
ffe woorden niet fecveet eu kont uutſprekẽ hu door⸗ 
fiet alle hoecken / hu laet fijne voghen herwäerts eñ 
derwaerts omloopen / hu blijft ſtille ſtaen op al het 
ghene Dat hem ontmoet / hp blüft ſtaen op De abe: 
mepne plactfen / hu berblijdt hem als hu beecmde 
aenftchten ontmoet ; bp ie beſich met nieutne tijs 
dingẽ ende wereltſche ſaken te hooren eñ te Bertel: 
Sen /5p en houdt niet ap nieuſgierichlÿc te oberleg⸗ 
ghen /t ghene daer hp gheenen laſt af en heeft. Ten 
tweeden / bemerckt hoe Dat deſe dinghen misſtaen. 

Toeckenen Het 2. point. Bemerckt dat de teeckenen van de 
bande obers oberwonnen curteustendt zijn / noch t° huus / noch 
————— buuten t huus ſyne oogen onbooefiehtelje iebers 

ende tamelÿck vermaeck; niemermeer nochtans 
op onghelijcke perſoonen / niet bernemen nae eens 
anders dinghen: nat het ghene Dat wuſten / eenige 
Sodtvoruchtighe bemerckinge trecken. Ten tuee⸗ 
Den laet u boorſtaen / Dat abu Chriſtus onſen Dar 
lich⸗maker oft de heplighe Maghedt Maria ſiet / 
wel gheſchickt ende verſtorven: ende fiet hae verre 
Dat uine manieren hier af noch zyn / ende berweckt 
uom haer na te bolghen. 

De nieude Het 3.point.Bemerct ten eerſten / Dat ong Dit lebẽ / 
ghiericherdt ende onfe ſinnen ghegheben zijn om Godt te ken: 
oet De POF pen / ende op dat fun ſouden verkrüghen het ghene 
haa gne noodich is ter fatichendt waer Upt amen lichte | lek kan verſtaen / hoe berre Dat hu Gerdaalt ie die fine ſiele met bunie ende oueerljcke verbeeldingẽ 

ende begheerten beſmeurt. Ten tweeden / bemerckt 
Dat De biſanden ín gheender manieren Den ingant 
Ch konnen kKeiahen / oft het kaſteel onſer frele inne⸗ 

7 menten zu Dat onfe ſin nen Door nieufgerichendt 
aft curieusheydt / al te onbehoorlücken open (laet. 
Ten derden / dat ghelit Get licht om Doen is / ge 

op worpen ten zu Deo? noot / oft am eenich eerljck 

e 
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te beſchermen / teghen De banden Die Gan hunten 
zĳjnzoat alfoo ooc als onfe ſinnen Wel bewaert zn / 
al het gene Dat ban binnen is wel bewaert fal mer 
fen Hier om moet men fi felben begeven tot treffe⸗ 
ficke ende profütelücke dingẽ / waer mede men den 

hemiel ſoude mogen be erven: ende bemercken hoe 
eelücke fake Dat het is / lieber te diſputeren ban 
eenighe namen ende woorden / nieuwe tüdinghen 
fe ondervraghen / iet millen ſien / ett.dan mine ſiele 
te hebriden Gan De eeuwighe tormenten / ende ſu 
ſelben te Kennen. 
Tiſamenſprekinghe met dert ghecruuſten Jeſus / 

vol pijnen zijnde in alle ſÿne ſinnen. 

Eene andere meditatie van ‘tfelve. 

De woor-flellinghe der plaetfe eade het ghebedt, als boben. 

Hi 1.point Bemerckt ten eerſten / wat Dat ghu nu 
Ihebt van al t gene dat ghu tot noch toe neuſ⸗ 
gierichlÿc gehoort ende geften heat. Ten tweeden / 
wat het u foude Baten / dat ghu Geel meer ſoudt we⸗ 
ten / ja kenntffe fout hebben ban alles / ende u ſelben 
ende Godt niet ent ſoudt Kennen ende Den wecij om 
Dier toe te gijevaken. Ten derden / bemerct Dat Den Den menſch 
menſch hier niet belmaccktele en kan begrÿpen / ——— 
maer dat Dit feet on GOlmaecktelijck aefchtet. Dou — 

dat wu sock De nature Gan een Het alder kleunſte vernaan 
beeſtken niet en konnen doorgronderen. Ten vier⸗ 

den / bemerckt Dat eenen nieuſghierighen menfth 
altjdt ongheruſt is / ende in het midden Gan Geel 
moernelÿckheden / ende perijckelen leeft „ oberleght 
daerenteghen de ruſte des ghenes / Die het in Godt 

al vindt / ende hem begheeft om alle nieuſghierich⸗ 
heudt gheheelück te berſtervben. Hoort den Wüſen — 

man: ek heb in münen fin boorgheno men te ſoec⸗ Ecclela;, 
keuleude te oudervraghen wiſelyck Gan alle din ·⸗ 
ghen / Die onder De ſonne gheſchieden. Deſe alder⸗ 
guactite beko mmeringe heeft Godt den kinderen 

_ Bet menſthen gegeben / Dat ſu hen Daer ín beksme⸗ 
ren ſouden / eñ te bekent Dat hier in oac arbeut was 
ende pnelüÿckheut des geeſt Jam Dat in beel wüſhe⸗ 

Dden / beel berbolgentheden is; ende wie wetentheut 
vbermeerdert / die hermeerdert oock Den arbeudt. 

Heg 
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Heer. point. Bemerckt ten eerſten / wat eene fotte 

fake Dat het foude zijn / ernige klepne faken ende die 
gan geender meerde en zjn ende eenen ander aen- … 
aen/te beneerſtighen / als Daer perjckel ig ban het 
eben te verlieſen eñſdat noch meer is / ban Det eeu» 
wich leben: Ten tweeden / dat deſen den alderwüſtẽ 
in DE hemel fal weſen / vie hier met den H.Benedit⸗ 
tus / wÿſelück ongheleert fal zón / te meten Gan 
turieuſe ende nieuſghierige Dingen. Bemerckt ten 
Derde /Dat ghu in Got vint / op het alder-funberite 
ende ten bollen alle ghenoeghte Die ghuupt eenige 
ghefchapen creatuven foudt mogen fcheppen.Ten 
Hierden Dat ghu te vergeefs arbendt / als ghuu laet 
voor· ſtaen dat ghu uwe ſiele Die onverſaedelck is / 
ſoeckt te verſaden / door hooren eñ fien aengeſten dat 
d' ooge niet Berfaeten wort van ſiẽ / noch d oore niet 
bervult en wort ban hooren. Ten vofde / oberdenct 
hoe Dat Den Heere de nieufgievichept ban de Betſa⸗ 
mijten met de Doodt gheſtraft heeft / ín alle De gene 
Die alleen hare ooghen op D' accke gheſlaghen had⸗ 
Den. Ten feiten / hoe dat Eba / dooz dien datſe int 
aertſch paradijs ban de curicushepdtbekoogt ende 
Gande ſelve verwonnen was ons ur alle deſe allens 
Den ende miferien ghebrocht heeft. 

Het5. point. Wemerckt ten eersten / dat iemandt te 
bergeefs eentge neerſtichent doet / om tegevaken tot 
bet genſchouwende leben / 'ten zy / dat hp ſÿne upte 
wendige ſinnen / maeckt te verſterben / ende hiersm 
is't Dat de bzundt geſeudt wordt: keert uwe vogen / 
want ſu hebbẽ mp doen wech Gliegen / eũ oberleght 
Boe ſchadelck dat dit is. Ten tweeden / ſoo en moet 
ghu tot gefder túdE nieuſgierichlÿck de volmaect⸗ 
heden Godts; ſyne oordeelen / ende wercken onder- 
foecken;twant eert onder ſoecker Der Majeſteut / fal 

——— bander giorie verdruckt orde. wap en moettẽ nim 
onber- foecht mermeer De redenen onderſoeckẽ waer om Datong 
geene vebenc, tet geboden Mort / maer ons met bollen toeftaf be⸗ 

geben om Det ſelbe te bolbzengen/gelick wu doen / 
in fake /die ons geloove aemgaen;Bet is De femme 
ende De braege Gan DE duuvel:Waerom heeft hu tu 
gebodẽ· Maer Abraham ſwÿght ſtille / hu en onder 
ſoeckt niet / nach waer Dat hu moeſte geesten clai | 
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Belaft as upt fijn lant te Gevtrecken;nochj waer DE 
ttakomelingen ban ſÿnen Sone / als hem geboden 
wierdt / den ſelben Sodt op te offeren; deſghelücken 
en heeft Iatas niet-met-allen onder-bracgitaálg “& 
hem bevolen wierdt naeckt te gaennoch Jeremias 
als hu oGer-laden wiert met boenen ende ketenen s 
noch Ezechiel / als hem belajt wierdt Dat hp op eenn 
fyde foude gaen ligghen. 
Dat de £' famen-HPrekinghe gheſchiede tot Godt / 
in den welcken De Heulighen alle dinghen aen- 
ſchouwen /met eene groote begheerte ban liefde 
Er eid ban alle affectie tet nieufgierige - 
nahe. 

et Ghebede, ende de andere faken /fal-men moe 
ghenemen uut ve meditatte ban het Verſterben. 

: Een ander Ghebedt. 

He leſu Chrifte, in Wien verborghen zijn alle de thre- Sant ef pa 
ooren ende ſchatten van wetenſchap ende wijfbeyds; och (genees 

oft ich un mochte kennen, ende my felven defgelijchen ende uwen gothſte tofs 
alder-heylichsten wille! Want defe my alleen ghenoeghſaem is, bæx- 
Waer door ick in der eeuwicheydt Wijs ghenoech kan Worden, 
akan kennen. fien ende in alle dingẽ mach befitten; ende foo veel 

ge meer ende te volmaeckter; hoe sch door de nieufghiericheyt te 
min her waerts ende der waerts fal verftroyt worden : Want 
eene fake is noodich, ende dit is het eeuwich leven, dat Wy u ala 
leen hennen.V Vat wil ick dinghen onder-foecken,die hooger en 
flercker zijn dan ich ben? V Vaer toe falich mijn ooghenflaenop Reel. s. 
dsdelheyt ende niet opu, van Wien ick alleen hulpe verwachte? 
Maer eylaeslals d' aerde mijnder herten door onachtfaemheyt, 
duſtelen ende doorne'voorts-brenght door dien datſe in haer fel 
ven geen ruſte en vindt, foo ie fygenootfaeckt haer buyten haer te Bernard. 
keerensende ſy begint flaperachtich te worden in het onder-foec- qe den 
ken haersfelfs, Wort dan curieus ende nieufgicrich om te Weten aem Germ: 
het ghene dat eenen anderen zen-gaet. Ende Waer toefullen my ad Cles, — 
oockdienen alle fchou-fbelen ende dele wetenſchaypẽ; war baet 
die aen de fiele oft aen het lichaem?P Vant mijn fieleen han hier 
zede nier verfacds worden moch ruſte in eenighs creature vin- 
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den maer in u alleen, Waer in alle dinghen ghevonden worden: 
O falighë fiele, aen de welcke ghy alleen ghenoech zijt, ende 
dient in de plaetſe van alle andere dinghen ; ende die inu alle 
dinghen fiet, ende van u al ontfanght, ende tot u alle dinghen 
fchicht. pere’ 

De Practjeken fult ghu Loten binden. 

Har: XIJL CApartek am 
Oeffeninghe oftberadinghe , van het verfinaden 

vand’ oordeelen der menfchen. zink 

M En bindt gheen meerder heletfel in het ghee 
ſtelück leben ende beneerſtinge Der Golmaect: 

De vaeefe vã heudt / dan te Geeefen De oordeelen Her menſchen / en⸗ 
de oordeelen De ſu ſelven naer Die te ſchicken: hier door is t boor⸗ 
ber menſchen 
doet groot 

(waer | Dat De boorghenomen heplighe begheerten 
achterveer in Miet alleentijck in het beghinſel / als fp noch jonck 
bai aheeftee ende teer zijn/worden bevdruckt ;maer oock als ſu 
Zijcke j 
ganck. 

voort · nu voot ghewaſſen zn / worden neder gheworpen 
ende upt gheroent. Want hoe veel znder / Die Gers 
geert zijnde / door ander lieden ſegghen ende op⸗ 
pealte veronachtſamen Geel Godtbruchtighe oef 

feningijen/ tot De welcke fp hun anderfſins ſouden 
begeven 5 oft ghewoon zijnde Die te oefferten ende 
te ghebruucken / verlaten Die boor eenen tÚDt! hoe 

-beel zünder Die in laſteringhe ende ander onghe⸗ 
lück fouden bevfoenelijck ende fachtmeedich zyn / 
tent waer / Dat ſu door Get oordeelen Des wereldts 
tot wrake verweckt tierde! De Sodtbruchtichent 
en heeft gheenen meerderen Gjandt / Dan de ops 
ſprake ban Goddeloofe: ende Dat te verwonderen 
is/ die daor erempelen tot het quaedt niet en wor⸗ 
Den ghetrocken / ſietmen Dicktuijls doo? woorden 
Gan den vechten wech ende volmaeckter leben af⸗ 
gheleudt worden. 

mier eerste voor-bereydtfel ſul vvefen fp ſelben te ſtellen in 

De teghenwoorditheudt Godts / ende Gan fin he⸗ 
melſch hof / met een voornemen Gan alle Dingen 
fe ſchicken na fijne glorie. 

Het t-vveede woor bereydtfel , (eer aatmoedichlijck ava: 
«tie begeeren jop Dat wu Dooz De felipe fouden mogen 

bekennen 
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kennen De fontenne / bijkans Gan allen quaedt; De 
weicke is / hem te voegen na De aardeelen Der men⸗ 
hen / ende naer De ſelhe (abelijrk den meesten Deel 
ev menſchen Doen ) (ju leen te (chicken. Ô 
Den menfch.® eeuttotahe WBjshendt ſtet / ſoo Dick: 
tpijls ais tek bp mp felben, make een Godtvruch⸗ 
Rep bodz-nemen / foo ghevoele ick/ Dat ick niet ale 
een enn bemmereke mat De faken in haer felaen zón / 
maer oock hoedanich gheboelen De menfthen Daey 
af Gebben! waant indten ick mufelben (telle eene 
wet ban wel te leben / van te ſchouwen quade gefels 
chappen / ende onnutte € ſamenſprekinghen / van 
oberheudt / ban De wereldt te ſchauwen / Gan fee 
baerhendt in koſt ende kleederen / Ban mu Dicke 
wüls te biechten ende ten 19. Sacramente te gaen / 
fao gheſthiedet Doo Het oordeel Der menschen / dat * 
Beel Gan deſe ſaken mp duncken ſwaer ende laftich De oosveeten 
te weſen; fa vork dickwils daor het Gozdeel Gan Der merftpen 
boofe menfchen joft immers Gan De ghene / die noch — tgoct 
moedt noch quaet / maer tuſſchen beden 5in/ ende noar ene 
ver bende zijden keenpel gaen. © lara, 
« _Chrftus “© {geen Goor bonniſſe / het elek ſchnt 
te ſtrecken tot achter-Deel / maer fonder verſtandt 
gheſproken. — à 
‚Den menfch. Bet verdriet my ſeer / Dat ick alſoo 
bervoert ende Week ghenomen worde door de Mins 
Den Der menſchẽ ſprake ende geklap / ende niet Door 
De ghewichticheudt Der ſaken /maer Deeg het dunc⸗ 
ken. Maer wie fal mu berloffen Gan deſe ahemepne 
quale ende ſieckte Dan abhp / mjnen Bost Smant 
foo ick bemercke / De Keligieuſen zón dock met deſe 
bebanghen / worden dickwils door deſelbe Daer 
neder hemorpen / ende door lof oft misprijs doen 
han dolen ban Den vechten padt Der ootmoedicheut 
ende ghehoorſaemheut; doet hun afwücken ban de 
Met Der eert boudichhepat 
»-Chriftus-’€ {8 alfaajende men hindtſe ſelden / die / 
Baer Ben reghel ruum is / Den ſelben ſtrengheljci 
onderhondt. - - | 
… Den menfch. 5u Breefen nut te chien in beſon⸗ 
Berhep dt ende eyghentliendt / ende anderentet te 
brhaghen / ende u niet te atas . Bet meltk 

— Mirt 
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Aug l.a . Uuwen dienaer Auguſtinus eertüts oock klaeghde: 
eonfell.c.o. Ick ſchame mu niet on beſchaemt te wefen. 

Chuftus. Bel Gee groote ellende ende boosheudt 
Dev wereldt ig Dit! De welcke foo groote macht neit 
Bock oger De Klooſters / ende De ghene / Die hun fels 
hen bevrachten ! Die boor wap alleen behoorden te le⸗ 
ven / ende te ſterven. —— 

Galr. Den menſch· Boorwaer ick begheere Dat ſeer / want 
ick hoore uwen Apoſtelſeggen: Indien ick De mene 
ſthen behaeghde / rek en foude Chriſtus dienaer 

ob niet zjn B waerachtighe uutfprake! wie oberlent 
ob 14. deſe / ſoo hu behoordteoch oft gu u gheweerdighde 

mj Die te verleenen / Die alleen Kont ſunber makt / 
Dat Ban onſuuver facdt is antſanghen / ende alleen 
als den Samaritaen kont onſe wonden gheneſene 
een iegelyck heeft in het heulich doopſel De werelt / 
hare overdadichepdt ende oordeelen verſaect / ende 
gattelck Goor hem ghenomen ute Dienen / ende 
alfoo tot het leven in te gaen; ende ftet/jick en binde 
niet Dat ans meer achterwaerts trect / dan De jde⸗ 
fe vonniſſen des wereldts: top breeſen guaedt ghe⸗ 
noemt te worden / ende wu en konnen dit niet ver⸗ 
draghen; ende nochtans verdraghen / Dat wma ons 
De woorden alleen Dev menſchen /quaedt zjn. 

®roerbeeen _ Chriftus. Maer wat zijn Defe oogdeelen meer dan 
Bet menfchen. Dele gepenfen/ propoojtt eft vafernien Gan centge 
—— menfchkeng; ende meeſt ban quade / ende alſulcke / 
ifoele gie … Die ous niet toeghedaen en zijn „Mant een ieghe⸗ 
Bachten ende Lick fpreeckt ende oordeelt foo hu gemoedt is. Ene 
raſernjen. de aengbeften de gheheele meveldt gheſtelt ig in De 
Lloanss. booshendt ende al Dat in De ſelbe te binden is / ct 
Yoanz. _ ig anders niet dan begheerlijcktent des bleefchef 

Der ooghen / erde hoobeerdÿe Des lebens: hoeda⸗ 
wich kan het vonniſſe der ſelber weſen? 

Den men!ch Dit is het gheboelen der ghener / die 
boor bernu ter millen gehouden worden;dat mers 
deſe fake met de Godtbruchtichent moet voegẽ / die 
hadefelbefeer verſchillen / eñ tegen De Godtbruth⸗ 
ticheut ſtrÿden: ende bp aldien Dat niet geſchieden 
kan / Dat men alf-dan lieber Gan De Godt-beuche 
tichepdt wat moet af trecken ;op Dat het niet en 
foude fchünen / Dat wp ong aen het oogdeel —* 

gee 
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gheboelen ban andere niet en tillen onderwer⸗ 
pen. RUE RAE) ' — — F 

… Chriftus. Waer toe zijn deſe oordeelen prof teljck 
oft ſthadelijck? wat batet de mane / ſonne / ende ſrer⸗ 
ren / dat fp ban de afgodiſten boor Goden eertütds 
hehouden zón gheweeſt? wat ſchadet het goudt / 
at het boor flict worde gheacht⸗ ik 
‚Den mentch.spiet met alſen / ghelöek het ons oock D'oozdeeler 
hiet en fchadét / oft bater / Dat tun Gerfchepdelijek Pt MLD 
heoozdeelt/ dat ma ghepreſen worden / Dat maa be⸗ enve misacte 
J zün / üdelück vermaert oft mispreſen wor⸗ en bast 

il. fn * not 

„ Chriftus. Poorwaer ín ’t befonder willen bemint ſchaet. 
weſen (aengheſten Dat wu een iegheljek Gan anfen 
Haeften / alg ong felGen moeten beminnen ) is tot 
enabelĳck ban andere menſchen; ende ghepreſen te — 
willen zjn / maeckt ons gheheel onprüſelck ende zatemant er 
beriſpelück: want Die Dat begheert / en is nu niet is opzerbt iof 
lofbaer/ want niemandt en wogdt ten vechten ghe⸗ st 
peefen/ dan Die goedt / ende Die opzechtelijck / ENDE mime. 
uiet Galfchelijck prüsbaer wordt gheacht. Pp dat 
iemant foude mogen gepreſen wordẽ / meet Ip Den 
lof aldermeeſt ſchouwen / gemerckt Dat bu niet op⸗ 
xechtelück ghepreſen en Kan. worden / Die den lof 
bã felfs foect maer is om fóne hoobeerdije ſeer wel 
misprÿſens weerdich . Infgheljcke Die Gem bere 
ramt oft droevich is om cenicij onrecht oft laſte⸗ 
inghe / die hem aen ghedaen wordt / die ghetuught 
Dat hu Het felbe weerdich is / ende Dat Gu voor ſoo 
Beel fdeckt Den lof / als hu gheſchouwt heeft het 
mispeifen. Indien ghu Dan beracht oft berſmaedt 
st gheweeſt / indien iemandt quaedt bermoeden 
ban u ghehadt heeft / niet teghenſtaende is 't Dat 
ghuu daer inne hebt verheught / ſoo berclaert ghu / 
Dat t ſelbe te onrecht u geſchnedt is / ende met recht 
waert gho weerdich veracht te weſen / indren gu 
uom deſe verachtinghe hadt bedroeft. Ende wat 

bebt ghu bau uſelven / oft dat uwe is⸗ boorwaer Ben menſch 
niet met allen / want tig al mijn. Waer om wilt B en a | 
Bau het ſelve tot u trecitenstuaer om vegheert AU. iof weer 
dat een ander u Dat toeſchrijve ende Daevom u eere vicpag. 
beinijfel Ghelijck de dunbelen willen / dat hun de 

— P2 Godde 
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Goddelijtke eerbtedinghe aen ghedaen worden / 
alſoo milt eenen jdelen menſch ghepre ſen ende in 
ver wonderinghe zn / ende mp De eere / Die mp met 
vecht toe komt / ontrvecken . Indien hj wÿs waer / 
bp ſoude niet mjne Apoſtelen ſeghen tot de ghene / 
Die hem beminnen ende verheffen: Chu Iſraelit⸗ 
fche mannen /maer om berwondert ghu u hier af) 
ende fiet op ons / als oft wy Dit Door onfe eughen 
kracht hadden ghedaen⸗oft gele andere ſenden / 
als mert hun wilde offerande Daer: Mannen Waer 
am Doet gh Dits wu zijn oock ſterbelüjücke men⸗ 
ſchen / ghelück ghu beden zit; milt ghu dan / dat fn 
mu verlatende ap uften su ſonderlingh prſen ende 
alle eere bewſen £ Dat fu mine Gjanden worden / 
Om dat fm uwe brienden ſouden zins ilt gip nin 
Booz bp gaende ende —— De eere / den lof / 
Be liefde / die ghu mj kont bethoonen / toe ſchicken 
aen eenen ſeer Goelen afgodt; dat is aen het vonniſ⸗ 
fe ende oordeelen der menſchen ⸗ want ah / Die de 
pordeelen der menſchen bemindt / moedt De ſelbe 
Hoog De liefde onderworpen / ende bemindt de we⸗ 
reldt / ende wordt mijnen bjandt. Wilt ghu Det de 
menſtchen Deo De liefde tot u / belet worden mp unt 
gantſcher herten ende met volkomen liefde te bes 
minnen 5 wilt ghu mu als eenen muer tellen tuſ⸗ 
ſchen hun ende mp / om Dat fp mp niet bolkome⸗ 
beken en fouderr aenhanghen? Ghu berblüdt u 
mogelijck / indien w Beel menfchen aenſten / ende 
vorreeren: dat is / Dat fn bedrogen worden / ende 
ghu hun bedrieght / indien fp tut u komen / indien 
tek hun tet door u gunne. En ſiet ghu niet dat de 
blieghen vergaderen bp Den pot / ende De vlopen 
ende mugghen komen tot u vleeſch / ende Daer vpt 
funghen? fp ſupghen u bloedt boor hem ende tvece 
ken tu af: alſoo Die tot u komt om Hulpe oft trooſt 
Îe verwervẽ beneeret gene / dat hun is / Dat it hun 
Booz u toe ſchicke / wãt om hun hebbe ick u dat ges 
gheven // ſu ontfanghen Bat min is: Dat fa mp Das. 
Ben lof gheven: ende en ſorght ghu voor geerten lof 
oft laſter noch} Goor gheen dordeel Der menfchen. 

Den menfch. Indien tek Dan geenen lof en mach 
hopen noch begheeren / noch het verſmaden haten 

tet 



ſche ende ſchjnbare behoorden gheſtelt te worder 
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s t ſake dat ick goet wil weſen ende Sode aenghe⸗ 
jaem: o Heere / hoe groote oanwsheudt ig ’t te 

willen quaedt zón om Den ſelben lof te bekomen 
oft nr mj niet ſoo gaedt / daor het Gevachten Der 
menſcheen mu verſtoorende ende bedeaebende. 
Chyhriſftus. Wie iſſer Die ſoude willen bederven fj: 
ne gheſondtheudt / wetentheydt ſterckheudt / rück⸗ 
dom / om dat die niet en worden ghepreſen ja mig: 
preſen? Niemandt en xpijnight fp ſelven met hon⸗ 
gher / om Dat De dwaſe ende De uptſinnige roepen / 
dat de ſpÿſe ende dranck Genin is. 

‚Den meních.&nde nothtans / om Dat iemandt bp 
abonturen teghen ons fijner mondt niet en ſoude 
apenen oft mispejſen / ontijouden Mp ons Dick: 
wijls Gan De — — oeffeninghen ende 
vande ghehoorſaemheut te volbreugen: dat is / van 
de ſpyſe dev ſiele/ ende berlieſen De ſterckte ende 
rückkom Der ſelber; ende wp worden om niet Gere 
kocht onder de ſonde. 
Chriſtus. Indien iemandt u raedt braeghde / Mat. 
jp ſoude moghen verkieſen / oft wat hem nutter 
ude zin / oft oprecht rück / eerbaer ende ghelut⸗ 

kich te weſen / oft balſchelyck voor ſulcks ghehou⸗ 
den te zón ober vloedichendt tehebben Gan alle 
dinghen joft bloodt ende onverſten ban alles rek Demattbe 
te twefen ban beftandighe deughden / oft alleen ige 50 oersacrer. 
met ſchÿnelicke verciert. En foudt glu miet oor⸗ nan tijderiee 

| chtighe di alske ende we⸗ Deelen Dat de waerachtighe dinghen voor de ——— ia 

wochtang ie een iegbelck metdeft delinahe be- Ve 
banghen / ende om dat ſu niet en fouden migprefcu. nach 
worden / hebben fp lieber onrechibeerdich / oft im⸗ 
mers min rechtveerdich te zijn; Ban one De deught 
met vecht ende reden prüsbaer ſalith/ ende alte, 
geve weerdich te zón. Hoe verſcheuden fal het vore 
Deel Dev menschen zón in De ure des doodts: Goor: 
Maer anders fal alg Dan wefen het oordeel bijkans 
Ber gheheele wereldt. Ban falden ghenen Lan de 
wereldt ghepreſen worden / Die haer hier te voren 
herſtooten ende Gevfmaedt ſal hebben; ende Die 
ter contrarie ſal beriſpt worden / Die door hare bez, 
Zieghelijcke ſtemme epe zijnde / clit — 
ek 3 WE, 
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buplende onaerdich legen fal hebben gheleut: alst 
Bat fal verheven worden De liefde Der armoede / de 
verſmadinghe ban alle eeve Des wereldts / ende 
Hare oogdeelen ; Dan ſal De mildtheudt tot- den avs 
men ende aile deughden met haer ooc ban De qua⸗ 
De, maer boven al ban mp ende myne liebe heplie 
ghen ín Der ceutuichepdt ghepreſen worden ſoo Dat 
ick met rechte begheert hebbe Dat Hen ſterf dach 
Dev Heuligen / hunnẽ geboort dach ſoude genoemt 
morden ende vack inder waerheut ſonde zijn / mant 
fp als dan opſtaen / eñ als ſterrẽ / die Den dach deſes 
lebẽs ondergaet beginnen inden nacht te ſchjnen. 

Or bedacht⸗ Dea men(ch. Maer De boofe ontſien alsdan oock 
herot bee mie alst tüdt is Gan De ſalicheudt te beneerſtighen / 
ſchen / die oC hun tot u te bekeeren / hun openbaerlick te biech: 

mid ute De gen het hoach-tweerdich Sacrament des Autaerg/ 
fien hac te Det Oliffel te ontfanahen / om datmen niet en foude 
beteren. ſegghen / dat ſu onitantbaftich oft bebreeſt zjn / en⸗ 

De worden in ſulcker boeghen weeedeljck ghepÿ⸗ 
night door hun enghen conſciencie. 
Chriſtas Indien gijn de oorſake wilt onderſoecken 

claer /ſuſegghen: Wat foude men ban mi 
egghen⸗ lee IE — 
Ben menſch. Goeden lesv, wordt Dan het ſegghen 
ende een vlieghende moordt meer gheacht / Dan De 
fake felbesdan de waerachtighe falichendt:. Wordt 
Daer op meer ghelet / Dan’t om u te outfanghen 
Dan Gan u befocht / gheboedt ende verſterct te wor⸗ 
den: adt Daer Dan meer opeen woordt ghepaſt / 
Dau op aile uwe gaen? meet op eene kleune breeſe 
bau eenige onfprake Der menfchen / Dan op Get pe⸗ 

Swaesheydt rückel Dan het eeutwich iebens B hoe groote Kracht 
bee meufche/ / ende macht Gan menſchelÿcke oapdecien  Eplaeg! 
ee {aat fal hu in’t oordeel verantwoorden / als ſÿne 
Den deg mes dwaesheudt openbaer (at zhu voor gheheele De Wee 
relts/ dan oy LelDt. ais Dau a eeuwige Wüshendt fuit ghu hem 
Bots oordeel berwjten / dat huu berſmaedt / ende meert wercks 
— ghemaeckt heeft van Het ſegghen ban eenighe ber⸗ 
Drin ergen worpen menfrhen Dau Lan u ghebodt. Dan fal gee 

achegore heel De wereldt teghen hem opttaen / dan fullen de 
eulighen hem befgotten / ende De dunbelen bez 

ghecken welcker lof Dat te Dun ſcherpe pilen / De 
ki phat — — mes 
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met ſoo groate begheerte hadde gheſocht / ende door 
De welcke nu ghewondt zúnde / fal gheſtraft wor⸗ 
den met de eeuwighe ſchande. 

Chriftus. Maer Die mu ende De Godtbeuchticheut Marth.re, 
goor de menſchen ſal hebben beleden / Dien fal ick 
Back belden ende bekennen Goe? mijnen Bader: 
Maer foe wie mp/ende mine woorden gelaochent 
fal hebben boor de meuſchen / dien fat Ben Sone 
des menſchen oock loochenen / als hu ſal gekomen 
zn in (Gre Majeſteut / ende Die ban ſÿnen Dader 
ende der Hepligher Enghelen. 
_ Den men(ch. Hoe bedeuckt ſullen De kindeven de⸗ 
er wereldt sijne eplaes! in De langhe eeutwicheudt/ 

Dat ſu om een wordt / een gepens/ eenen wenck Gan 
eenighen menſch / verlozen fullen hebben dDupfendt 
—— der ſalichendt / en de eeuwigher 
Zlorie. dt 

Chrftus. Als dan ghelóek oock inte ogdeel ſullen Vaiſch eo;: 
De boofe huplen ſeggẽde: ſtet defe zyn t/Die top ſom⸗ Deelder boor 
len Gebben ghehadt tot ſpot ende ghelúckeniffe Fuuſchen. 

Des Ger wmjts / wap on verſtandighe achteden jaer: “PPS 
lieder leben te weſen raſernie / ende hun eunde ſon⸗ 
der eere : ſiet / hoe fn gherekent zijn / onder De kin⸗ 
re — /ende ouder De heplighen is haerlie⸗ 
er deel 
Den menſch. Wu willen bemindt worden / ende Dieter wt 

fiet / indien wu daerom uwe liefde verlaten / wu bande werelt 
ſullen in Der eeutwicheudt van u onfen Godt ende eed spe 
give D. Enghelen ghehaet worden : wu trachten mactt wozoi, 
naer eeve / ende alle onfe boostjeden ende verbor⸗ fat umer ces 
hentheden onfer hevten / fullen boor een ieghe⸗ wichcet van 
Belk openbaer zón: top tillen vermaert 5jn/ ende Soor SDA 
enlaeg!twp ſullen in eene eeuwighe ghevanckentfſe vergberen 
gheſloten / ende altüdts duerende verghetentheudt ware, 
begraven ligghen / noch zjn onfen Gast en ſult 
ons nout ghedachtich weſen; de ghene naer melcke 
top hebben gheluuſtert / weltker oordeelen wu heb⸗ 
ben ghebreeſt / ſullen ons met eeuwighe Gevmalee 
diÿdinghen quellen. In Dien mu Haer eere ſtaen / en 
behoorden vou / eulaesmiet boor De voorbu vliegen⸗ 
De / Die alg eenen roock maer eenen oogijen- bliek 
en duert / de eeuwigue eere ie, verkieſen? ® geluci: 

8R 4 ſalighe 
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ſalighe fielen / aen De welcke Den H. Sen deſen 
vraedt ende leere ghegheven Heeft / Dat gijp De eeren 
ende jonſten Des wereldts foudt verachten / ende u 

EREN berheven heeft boben alle gheſchapen dinghen. © 
vand ge ſlighen Alexiue / Die daer ghu ſeer edel waert van 
Madiage des amme hebbe’t verborghen gheyouden / am boor 
wwercirs one De gheheele wereldt te vewijſen Dat gp Wiert een 
gare vopdeele kindt Godts : ghu hebt vermonnen / 0 bromen 

Kamp-becijter / ap Hebt verwonnen ende bictorie 
behaelt / onder De trappen ſchunlende / gh hebt De 
gheheele wereldt Door gheſpreudt de ſtralen uwer 
Heulicheudt. B hepluhe Loofrelen ende Martela⸗ 
ven Chriſti / oedanige exempelen van berſmadin⸗ 
ghe Der dwaſe oordeelen Des wereldts hebt ghu 
ons achter ghelaten / ghu ghinckt büdelück van 
d'aenſtcht des raedts /om Dat ghu weerdich waert 
gheacht hoor Ben rame tes vs verſmaedtheudt te 
Iden. Dfaligthe bergaderinahe der Anachoreten 
ende Eremüten/hoe gheluckelyck hest aijn met de 
wereldt ghefpot / om Dat die met u niet en ſoude 
potten! gijp geht met De boeten gheſtooten t gehe 
at fp groot achtede / ghu hebt bevkozen ’t gene Dat. 

ft mis ꝓees.Wie hadde u Defen gheeft ghegeven⸗ 
Chriſtus Weet voorwaer / dat bet vleeſch eñ Liet 
hun Dit niet en hadde gheopenbaert / maer dert 
Bheeſt mins Waders die in De hemelen is / ende. 

„Coré, Phebben hier door eenen grooten Heede verkregẽ; 
rene enz (PEN aren nopt beanert aen niemandt verbon· 
gyecufthepot Bert; maer ontſiaghen / vreu ende fonder ſorghe daar 
Ernjer/ eere ende oneere / door quade fame eft goede fame: 
ie oases“ alg verleuders ende nochtans waerachtighe / als 
berfmenai. dir onbekent sún ende nochtans bekent / als (ler: 
— bende ende lebende / als ghekaſtüdt ende niet 
Br macckt ſo ghedoodt. Maer eenen wereldtſthen menſche / die 
(ener and ghequelt woedt ban het menſchelyck opftcht/moet. 
be oordeel waer nemen oogen /monden ende manieren Lan 
® rx maiſchen EEN ieghelück / ende eens ieghelycks knecht zijn. 
auk Want Die tet bemindt / moet nootſakelÿck ach bet. 

ſelbe boog De liefde ondermorpen worden / ende ver⸗ 
bolght ſonder ruſte( welck wel het alder ellendich ⸗ 
fie is De liefde / jonſte / ende goede achtinghe ſÿns 
Rlfs (Die om De ÿdelhendt niet oprecht en — 
AAST. 301 
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zyn ende en kan nout weten oft hu Die verkreghen 
Beeft;want het herte Ban Den menſch ie quacht eñ terem. 17. 
Ongrvondeeriijcks Wte far 'tfelbe kennen? Want dies 7 

… imúie-die u mer Den monde uutwendelock pebit/ 
berſmaedt eude bevifpt u intwwendelijckzende tegen 

ernen dieu berheft / iſſer Hondert Dieu verachten 
ede vernederen: foo Dat /in wat ghedaenten an 
mals eenen Proteus verandert / nopt en ſult ghu 
aen eenen in alles / wout en fult aop aen een iege⸗ 
disk behaghen / maer fuit aen Geel mis haghen. 
“Den menich: Och tot wat Dieven peife moorden de 

… gogdeelen Der menſchen verkocht / daer nochtans 
niemandt outen kan weten / oft jp Die oprechte⸗ 
lcken ende naer ſüÿn begheerte Bevitvegben heeft: 
ende al waert ſake dat Due wiſte / foo en ſaude hu 

an de ſelbe niet eenen ooghenblick verſekert kon⸗ 
Ren bl ven / ſoo onſtantbaſtich ende wanckelbaer 
bemerceke ick De herten ende liefde der menſthen te 
weſen; ende Dat hu heden op Defe ure prüſt / Ga ber⸗ 
warget ap DefelGe . Wp verwonderen ong /fiende — 
Dat iemandt ſn goedt verquiſt met onkunfhendt Orme ie 
Ende gulſichendt; maer Beel onbedachter is hu / die 
Gin De inbeel dingen / gheſtutheden der menſthen / zeermenfijaa 
Be oprechte beſtandighe eere / vrede / deughdt / ende Dave gratie, 
Wie gratie / dat ig alle goedt / verlieſt. —— 
-Chriftus. Ais twel wãer / dat Den menſch beel el⸗· 

lenden onderworpen is / maer de ghene dieſu ſel⸗ 
Ben vermenght vp andere lichamen / bp maniere 
Gan ſpreken / dat is bu het goedt duncken / verwon⸗ 
deringhe / eere / ende liefde Dev menſthen / vermeer⸗ 
dert ſyne eltenden ſeer: want ghelck ha gheboelt 
De quetſuren ban ſyn engen lichaem / alſoo ghe⸗ 
hoelt bp oock De quetſure Gan d'andere / ende hu 
brenght hout om fp felgen te branden / ende ban: 

den om ghebonden ende ghetrocken te worden. 
Den mentch. Baer om neme ick vaſt boor mo 
nout acht te flaen oft.aert te hangen ’t goedt dunc 
Ken dev menſchen ende des wereldts: maer alleen: 
lick aen te ften/ wat bã mu De rechte vedene/ uwen 
goddelĳcken wille / uwe gheboden ende raden ver _ 
eufſthen: mant hoedanich en hoe dwaes datis het — 
gordel des wereldts / ig opentlück berklaert abe: refe narijs 
REE — Bs weeſt * 
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ethooret hoe weeſt ín u leven ende doodt : want abu zijt in den 
—— nacht in eenen ſtal gheboren; dertith jaren hebt 
q oe Bhp enbekent ende deracht met den menſchẽ ver⸗ 

keert / ende na Dat ghu alderfoetjte Le s vu gheweer⸗ 
Bicht helt te heropenbaren acn De wereldt / hoe mee 
nichmael hebt sp ons beft verſmadiughe Des 
Wereldtg bebolen / abn en het gheen eeverjtact oft 

Jean. 3, lof gheſocht / ſegghende: Ick en ſoecke nine glorie 
niet / daer ig een dieſe ſoeckt ende oordeelt. Maer 
nout en heeft het meer ghebleken hoe valſch het 
vogBeel Des wereldts is / dan in ume aldev-henliche 
fte doodt: Mant daer ap henlich ende onnooſel 
waert / eert Lam fender blecke / zt Ban De wereldt 
gherekent geweeſt onder De quaedt-Doenders/ ver⸗ 
achtende ghehouden alg Den flechtften ende here 
worpenſten Dev matmen ; ende ſal ick den lof oft 
verathtinge Ber menfchE achten: Noch gijpen hebt 
uwe Heulighen gheenen anderen wech gheweſen / 
Die u ernſtelÿck / niet geveunſdelück / oprechtelijck / 
niet bedroghen door dolinghe oft engen liefde / 
hebben bemndt / ende hebben vierichſück begeert 
verſmaedt / Booz dwaſe ghehouden ende gheacht te 
worden / op dat ſu u ſouden moghen naer belgen. 
Voozwaer het is eene groote on eer Die op waere 

@hryfofto- Doen (gheljek uwen dienaer Chruſoſtomus leert) 
mus de có- in dien wuu Booz-bp gaende tot onfe mede knech⸗ 
temnenda ten ons keeren / alg oft ghuniet ghenoechſaem en 
laude ho- Waert / em ons naer verdienſte te prüſen. Dit Bere 
mwn.  erretal/defe fake heeft gheheel De wereldt in bee 

roerte ende onruſte geſtelt want wu Boen alle Dine 
ghen ten opſiene Gan De menfchen / ende tu en dra⸗ 
ghen gheen ſorghe boor De goede wercken / maer 
wa bejagen ende ſoecken den lof Gan onfe mede⸗ 
Krechten. 

Chriftus. Baer om heeft Dievonumus waerach⸗ 
gelijck doer mu gheſendt: B' eerste deughdt ban 
Ben moninck ts te verſmaden d'oordeelen Der men⸗ 
ſthen / ende altjdts te peuſen op’t gene Dat mijnen 

wals, Abpoſtel heeft ghefepdt : Fu dien ick De menschen 
behaeghde / ick en (oude Den dienaer Chꝛiſti niet 

ã weſen. 
—— Den menſck. ® alder-liefſten asv, ghy en — 

ki 
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mp niet alleen met exempelen / maer oock met fect’ ecnich op⸗ 
heel ende groote weldaden / Die ghu mp op alle oo⸗ vecht geedt / 
ghenblicken toefchickt : mant wat verkondighen ole eere 
tn deſe / dan datmen Den oprechten lof ban u meet 77 
ſoecken / Gan mien ons alle goedt teekamt: Want 
is 'tfake datter gheen goedt en komt Dan ban u/ 
Die De zee zijt Gan alle goederen / waerom tuille ickk 
ban andere groot gheacht worden Daer ſu mp niet 
en konnen gheben Dan Door u / gheen fake oprech⸗ 
teljck en konnen weerderen / mant fp gheene ſake 
bolkamelycken en konnen bekennen D oopdecl al: 
leen is oprecht ende waerachtich / acnqheften dart 
Dat wp het oordeel der menſtchen niet en breeſen / 
ten zw Dat fup met eenen van hun ons ſelven tet 
beloben. Dieu de fantepne ban alie goedt aenſiet / 
ende bemerckt datter bunten u niet en is / Die Ber: 
acht alle dinghen omuzwant Wat foude hu bupters 
wfeecken? Dj fret Dat de Kromme weghen / Door 
welcke de menſchelicke Gevblinthepdt ruſte ſocht / 
lanck ende ſwaer zyn / ende datter gheenen brede 
in Die te binden en is / ja Dat meer ig Dat Den ellen⸗ 
dighen menſch daer door fp felGen brenght tot alle 
euruite, deoefhepdt ende venautheudt des gheeſts; 
want hp beveelt ende ober· gheeft fp ſelben aen De 
engejtaaige ende onſekere inden ban Den wille / 
janjte ende vreeſe Der menſchen / Die nopt in eenen 
ſtaet en blüben. D hoe ſotteljck bemindt ſoodani⸗ 
ghen de üdelheydt / ſteunt op De ſelbe / als op Drie 
bende baren / op De locht / op ſnelle winden / breeſt 
met redene / ende breeſende bethoont dat hu onwis 
ende onboorfichtici is . Ende nochtans deſe ijdele 
bobbelkens worden Booz foo Geel om· weghen / ſoo 
Beel Geeefen/ foo Geel ghebeunſtheden / door foo Geel 
perückelen ende arbenden ban De menthe gefacijt. 

—— GHEBED T. 

WW Eeft ons bermbhertich Heere, Schepper van alle dinghen 
ontfermt u onfer ijdelheydt ende flavernije, met de welche 

Wy de Wereldt ende de ghepeyftn der menfchen dienen. Indien 
Wy luft hebben om te dienen „ is°t niet beter te dienen u mijnen 
levenden ende waer- achtighen Godt? is't niet beter u tedienen 
te | —*—* 
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Shebedt im Koninck der Koninghen ende Heere der Heeren? Indienick bea et elk gheere gheprefen te worden, foo begheére ick voor u hemelfch 
berkiefGobt hof, voor de Wijde wereldt , ende inder eeuwicheydt gheprefen 
eef Pad te Worden:indien ick. glorie foecke,foo Wille ich d'on-flervelijcke 
Decië der * glorie van u handt verwachten: indien ick voor verachtinghe 
fb) —— vreeſe, foo moet ich alder-meeſt vreefen van u veracht ende 
Bastaace mes Verfmaedt te Welen 2 Want Wie fal prijfenden ghenen, die ghy 
men. veracht ſult hebben ? wiefal deſen voor goedt houden, dien ghy 
Plalmn8. Waer-achtighen Godt, die de herten ende nieren onder-foecht 
Plalma7. ende door-fiet {ult verworpen hebben? Siet Heere, ich hebbe den 

rechten Wech der waerheydt, ende uwe Waer-achtighe oor= 
deelen, diegherecht-veerdight zijn in hacr-felven, verhoren. 
Verlicht dan mijne duyſterniſſen, dat ich voordr-aen den dach 
des men{chesniet meer en begheere, maer Wenfche u alleonte 
bebaghen, vreefe u temis-haghen. VV ant ghy zijt mijnen lof, 
ghy zijt mijne glorie : is tdat ickimy beroemen; ende verheffen 

Valma. moet, ina falick my beroemen; Wantdoor u ſullen wy onfe 
vijanden op-Worpen „met den hoorn,ende door uwennaem ful- 
den vvy verfmaden, dieteghenonsop-flaen; op dat wy fonder 
vreeſe verloft uyt de handen onfer vjanden „ u fouden diene. 
elle de daghen ons levens, Amen. | 

Praktijcke om d' oordeelen der menſchen 
te verfmaden. 

Den regel u⸗ T Fu eerfter / men moet fjne wercken over · legghen / 
Wer wercken erde Die fcljicken niet naer Get oozdeel ban t'gemeyn 
utoet zijn de bolck; maer naer den veghel ban be wet Sodts/ende 
ir zigd alſ dan met eenen kleecken moet voordt gaen in deit 
mee mieke, ‘wech der deughden . Bet id onfpekelijck/ hoe ſeer on⸗ 
Bent fen boordt-ganck in den aen ghenomen wech der. 

deugden belet / ende berachtert wozdt dooz bet vree⸗ 
fen / ende aen fien der oordeelen Ber menschen : want 
vit heeft beel ntenfchen af -gekeert./ ent Weer - haus. 
Dern / Ban Dick wijls te bichtert / ten B, Dacramente te 
gaen / ende boben dien Var verſcheyden andere Godt- 
vruchtighe oeffeninghen. Men binter beel Die wel ders 
ren / Dd’ eerſte / ende de boor ganghers zyn / in de fchote 
Ber jdelhendt ende Loof heydts maer luttel Die int den 
wech der Gadt-bruchtichepdt hurt derven Daer roe bers 

* — —— —* 
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ſtouten. Men breeft hier in De wotden ende Bet del oor⸗ 
Deel der menfchen/ ende men Vzeeft Daet in niet het 
ſtrenge oogdeel des eeuwigen vechters, Hoe grooteljcks 
dat Bodt dit mishaeght / bljckt klaerlijck door fijne eps 
ghen worden als hp feght:dat hr voor ſynen hemelſchen 
baderin den dach des oordeels niet en ſal bekennen / Lucs; 
Dte han gefchaemt fullen hebben boog de menſchen bent 
te belfjden. ‚ —— zidad Nik 
Ten tweeden / is t gevader ende feer profijtelijck hem — 

dick wuls te verbeelden / als oft men gheſtelt waer op tegtenmoor 
gene groote berthooit-plactfeoft theatre booi Godt en Dicherdt/abe 
ſün hemels gheſelſchap / om daer op / in hunne teghen- ſynder heru⸗ 
Woarbichepdr onſe wercken te bolbrengheu / ende ins Bate 
fulcker boeghen De oogdeelen Der menfchen te berz 
maden. 
Eert derden / gemerckt Bat dit quaet ffnen oorſpronck flike 

neemt upt deepgene liefde/ende dat niemandt bp-kans oosneclan 
eens Anders oordeel oft berachtinghe en bzeeft „ten zy ſprupt ut de 

‚ Bathu oock met eenen foeckt den lof oft iet dierghe⸗ Aghen liefde 
lücks / foo is ons ban noode eene groot-moedichepdt/ —— 
want deſe en laet niet toe Dat den menſch eenighe dele mcjerdt wers 
oordeelen ende vermoedinghen / ja oock niet eener Arts woare, 
Beren ntenfch diene ende onder wozpen zy; beel min dat 
bp die ban hem met ſiÿn groot achter deel / ende ten prij⸗ 
fe bande Chriſtelijcke vzuheydt (sude bedelen. 
Een vierden / de heplighen hebben boog eene maniere Loflijck ghe⸗ 
ghehadt / ſemmighe dinghen te doen om de tonghen deg bubes der 
bolcg te verwecken / ende hun ſelben te doen bevrachten, — 
ſonder nochtans daer toe eenighe gherechtighe oorſake 
te gheven. Bier inne moet men hun naer volghen / in⸗ 
Dien Wp willen Hen Loon van de volmaeckthepdt / ende 
Ben peps ende gheruſtheydt des herten bekomen, 

Schiet-Ghebedekens. 

HE is my voor ’t minfte dat ick van u lieden of van den i.Cox⸗. 
menf{chelijcken daghe gheoordeelt worde. 

Iek hebbe ghedaen oordeel enderecht-veerdicheyt, en levert Píalm.u18? 
miy niet aen die my afteren: oordeelt my Heere, ende on- Pſalm. 40- 
der ſcheydt mijne fake,van dat onheylich volck;verloftmmy 
van de boofe ende bedriegkelijcke menfchen. f 

Ick en hebbe den dacht vande men{chea miet begheert, ghy Ieeemis- 
wett. 

Hur 
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Ehryſcho. 

35e Den 11. Boeck. Het VIX. Câp: 

Her XIV. Capirter 

Meditatie van de Hooveerdicheydt. 

D voor-fiellinghe der plaetfeis, Bemercht ende ftelt u 
Avooꝛ ooghen den af-grondt der hellen/ende hoe. 
Dat alle pneu der verdoemde haren oorfpronck nez 
Meu vau de hoobeerdichepdt alleen. 

Het Ghebedt, alg boren. 
Het 1. point. Bemercht ten eerften/Dat de hoover⸗ 
De ig eene ongheregelde begeerte van uptnementz 
hepdt /°t zy in tydeſycke oft gheeſtelycke — 
Waer Dooz temant fp felven meerder maeckt oft bez 
girert te wefen/dan hp in ber Waerhepdt ig t ende 
it is al ſoo grooten ſotticheydt / alg oft een naents 

Ken gualijck te vreden Ware/Dat-men ſeyde / dat hpt 
geenen reuſe en is / oft Dat het kleedt ban cenen ans 
deren hem niet en paft. Dier om ig ’t Dat den hepliz 
ghen Chrꝛyſoſtomus feer wel ſeght: Daer en ig niet 

goin Marr. quader dan de hooveerdicheydt / die de krachten der. 
fielen/die de menfchen van Godt ghegheden zyn / in 
ſulcker voegen neder-druct/datfe haer De wyſhept 
beneemt/ende van wyſe dwaſe maecht. Want is t 
Dat iemandt in fijne lengde de maet Lan ander- 
— voet niet te boven en gaet / hem laet voor⸗ 
aen dat hy hoogher is dande berghen / ende dat 

hp ober ſulchs fp ſelven verheft / als oft hyboven dE 
berghen are / men ſoude voor⸗waer gheen ander 
teecken Van fijne dwaeſheyt behoeven fe verwach⸗ 
ten: aldus alg ghp eenen hooverdighen menſch 
Bindt / Die fp felven laet Boor ſtaen dat hp beter ik 
‚Alg een ander/ende meyndt dat hp Leracht wordt / 
als hp met iemandt anders vergheleken wordt⸗ 
voor⸗·waer ghy mooght Wel op-houden Han eenich 
ander teecken te ſgecken ban (Dre upt-finnichepdts 
Want Defen is veel meer Weerdichbefpot te zyn / 
Dan de ghene die upter naturen dDulende onverſtan⸗ 
dich i5/ Door dien Dat hp fp ſelven deſe uytſinnich⸗ 
heydt aen- ghedaen heeft . Ende een Wepnich daer 
naer ſeght Den felven Cheyſoſtomus: Defen heeft 
den Dupvel vaaz-waer als cen verworꝛpen ap de 

gen 
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tenen miferabelen ghevanghenen wech ghevoert / 
onthaelt hem met flaghen / ende Doet hem alle ſpyt 

aen / waer hy kan oft mach. CentWweeden / over: 
denckt / dat de hooveerdye komt door Dien dat men ® e he obeer⸗ 

dije ſpruut geene kenniſſe ſyns ſelfs en heef t/ende upt eene op vpt d onwe 
rechte dwaeshept / gelyck het blyckt upt het boben: testhepots 
geſtelde exẽpel. Hier vpt komt/ dat Ben menfch hem 
valſchelyck laet vaoz-ftaen / datmen hem veel ſchul⸗ 
Dich is dat hem veel gheoorloft is; crt aldus doende 
ghefchtedet dat hp noch de Wetten onderdanich en 
18 / noch danckbaer en is voor De ontfanghen wel⸗ 
Baden ; Want hp laet hem duncken dat hp in nies 
mandt ghehouden en is / daer hy nochtang in eenen- 
ieghelycken verbonden is / hp worpt ban hem alle 
ghebodeu/ hp en acht niet met allen De Wetten ende 
reghelen / hy foecht eenen anderen te ghebieden/ hy 
Doet alle dinghen / als oft hp eenich bevel hadde, 
Dus overleght ghp/ die dit leeft boog een remedie 
tat dat gp naer foo Beel ſonden verdient hebt. 
ende op Dar ghy tot defe kenniſſe foudt moghen gez 
raken / denekt neerſtelyck wat ghp gheweeft hebt/ 
wat gp zyt / ende efen fult, Een derden/bemercht 
datter tn Defe werelt gheen quaedt en is / noch aen- 
gaende defiele/ noch aen gaende het lichaem / hek 
Welck u niet en ſoude moghen oBer-komen/ jac Dat 
meer is/ dat ghp nier verdient en hebt: Want ig het 
níet wel redeſyck / Dat alle creaturen Wzake nemers 
Ban het on⸗ghelyck / dat ghpden Schepper aen · ghe⸗ 
daen hebt / dus verwondertu / dat de Enghelen / 
ende odt Boog al / u verdraghen / die ghy doo, uwe 
wercken laſtert / verwondert u oock / dat Chriſtus 
uwen Salichsmaecker uniet en ſtraft / dien ghy foa 
weder ſpannich valt door uwe manieren ende fons 
den / ende in fine ſchole van oodt-moedichepdt an⸗ 
Bers niet voordts en brenght dan traeghepdt / ons 
beleeftheydt / ende verſteentheydt des Gerten/ jag 
ſelve Den minftenarbept niet en Doet om Gem open 
te doen / alg hp voor uwe deure klopt . Ende gaet 
aldus voodts tot decreaturen. 

Hetz point. Bemerckt dat ghy alg eene creature 
behooröt uwen Heere ende Godt onder-Worpens 
ende onderdanich te zyn als eenen Chriſten menſch 
Be Heplige Rercke / als eenen borgher de nikon” 
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jacdat meer ig, ig ’t dat ghp op-rechtelijcken oo⸗z⸗ 
Beelt / ghy zyt aen eenen ieghelycken Verbonden: 
Want Hie Godt door De ſonde weder⸗ſpannich is / 
Bie doet deſſghelycken alle creaturen onghelyck 

— mc waer in ult ghy u van konnen glagieren ende Vers 
on ze met ane DEffen 3 Cen tweeden / dat gip ſulcks moder Waers 
pers) dan gee hepdt zt / ende anders niet Dan Waer Voo? ghu 
kijck Dphoog Van Godt den Heere ghehouden Wordt , Ober- 
Bodt bekent leght dan / hoe danich dar qhp in fijne teghen- 
ad woordicheydt zyt / ter oorfake Van Beel quade 

wercken / maer Wepniclh goede / ende Die noch 
ou-Bol-maeckt ; ſoo vat ghy u ſelven Wel te recht 
met een eer Bol etters mooght vergelycken. Cen 
Derden vergelyckt u met De beeften / aen-gaende DE 
gheſtelteniſſen dee lichaemgzen (ult ghy niet bevin⸗ 
den Datfeu hier inte baven gaendende aen-gacnde u 
verſtant / ghyen zyt uiet alleen Van de duprelẽ Herz 
wonnen / maer gaet haer oock in booſheyt te boven / 
ten opſichte dat ghy naer ſoo veel ontfanghen wel⸗ 
daden / ſos menichmael wederom in ſonden gheval⸗ 
ten zyt; ende wat fal’t weſen / is't dat ghpÿ u Wilt 
verghelyckenby de verdaemde / die VEEL min ſonden 
ghedaen hebben dan ghy? Wat ſalder gheſchieden 
tst dat ghy u vergeſjckt mer De Heydenẽ / die haer 
ſoo neerſtelhck tot de deught begheven hebben / enz 
De tot den dienſt van hare valſche Goden? 

Sodt hact de Hetz-point. Bemerckt hoe ſeer dat Godt al mach⸗ 
hoorrerdich⸗ tiel de hooveerdicheydt haet· Cen eerſten / upt de 
heypdt. ghetuygheniſſe van de H. Schrifture / Die al-omme 

De hooveerdighe ende op· gheblaſen menſchen ver⸗ 
Ecclie. foept. Want de hooveerdije is hatelyck voor Godt 

ende Loor Be menſchen / ende ie t beghinſel van alle 
ſonde / ende den Heere haet de ghene / die daer mede 
befinet zyn. Ende deſe ſonde en is met alleen hate⸗ 
Wiek voor Godt / maer oock voor de menschen; ſoo 
dat de Schrifture ſeght: Dat het beter is hem te. 
verootmoedigen met Den, ſachtmoedighen dan den 
roofte deplen met Den hooveerdighen. Daaz-maer/, 

Aug-doÂ. ghelyck Deun H .· Auguſtinus feer wel betuyght / daer 

Ehrift.l3. is qualyck een bladt ban heplighe boecken / waer in 
en. ons uiet gheleert en wordt / dat Godt den hooveer⸗ 

digen weder-flaet. Ten tweeden / bemerct de ſtraf⸗ 
fen Ban de hooveerdige menſchen / ſoo Wel — 

ie 
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J—— Bae grouwelycke exempelẽ heb⸗ 
en wp ban Tucifer / ABan /Aman /ende Rabuch⸗⸗ 

donoſori Len derden / bemerckt d ellendighe ſlaver⸗ Eſtlier 7; 
nye van de hoobeerdige menſchen ende haer leven / Daniel 45 
Welck Bol benautheden ende forchvuidicheden is/ 
boe fp met vreeſe ende hope geduerichlyck bevoch⸗ 
teit worden; ende verſaeckt dit leben upter herten. 
Cen vierden / aen· merckt dat Ben menſth / door het 
rechtveerdich oordeel Godts / ter oorſake van DE 
—— * ernie Det —— h 
ep onkupfept/ende andere fonden. Want de hoor poa Cont 
geerdichept berooft ous van alte deuchden; eñ ghe⸗ Een — 
ick den). Szegorius ſepdt: De Rontnginne ban ip, 
alle ſonden is De hooveerdichepdt/ Want als fp bet yor cr. 
berte gheheelyck bewanghen heeft / ſoo levert (Pp het zip; 
ſelpe aen de feben hoof dr -fonden / alg aen foo Beel mor c.re, 
wꝛeede bevel hebbers / om dat teentmael te vernie⸗ 

fen; ende (pis een klaer teecken ban De verdoemde 
menfchen ghelyck d’ oetmoedichepdt van de uptz 3 
verkoren is Bemerdkt ten laetften/De fchande Die Den boodeee 
den haoveerdigen fat meeten Iden in ſyn upterfte: en fal ter 
want die bevel hebbe over anderer fullë een ſtrangh uc vroe 
ende ſwaer Vanniffe berwachter;maer DÉ ootmoe⸗ gur women. 
digen fal ghenade ghebeuren / alg den machtigen 
machtelicke toamente fal den. Och hoe laſtich fat 
den hooveerdighen Ber begecht ende de befpottinge 
der Dupvelert Ballen/als fp haer ſullẽ beſpotten ende 
ſegghen; Shy zyt ghewont ghelyck Wp / gijp zijt 
ons ghelyck gheworden / uwe hooverdye ig tof it 
debelleghetrochen. bbr 

„… _ Meditatie van de Ootmoedicheydt. …_ -… 
\E woor-flellinge der plaesfe. Laet uvoog-fraen bat ghy 
nu eerſt vanmiet geschapen / naeckt / on ghe⸗ 

wapem / ende van als berooft zynde / ſtaet in de te⸗ 
ghen⸗woordicheydt Lan Bodt al· machtich / ende 
geheelhet hemelſch hepr / dat voor uis den af-grant 
Bau alle ſonden; achteru / ende van alie kanten ons 
talljcke vyanden ie u voordt· ſtooten; onder-u de 
belle open; boven u deu hemel ende het hemelſch 
EPE U BENACHOUWERDE tr ne 
SBidt den heere / dat hp u Wilt verleenen eene op · 
rechte ootmoedichepdt deg Berten. 4 
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Mat be oot: — Het r.point. Bemercht dat daotmoedichepdt ters. 

iocdicheydt DEUGDE is / waer door den menſch upt De kennifie 
— ſyns ſelfs / kleyn wordt in ſyn eyghen ooghen / ende 

„kent hem waerachtelyck verworven te zyn / upt hef 
ghene dat hy bau ſyn ſelven is. Ende Wat is t dat 
beupt ſyn ſelven is?noorwaer niet met allen:want 
Ben menſch is Ban niet / ende ſoude wederom inniek 
veranderen / het en are Dat Gp bewaert wierde 
daor de machtige handt Godi; jae Dat meer ig/ 
foude min dau niet Worden / te weten / hemtot de 

@ake. ſonden keeren / een alder grootſte quaedt. Beftet ns 
oft ghy wel ſulcken ghevoelen van u feïven hebt, 

Want is t dat ghp u laet dunckẽ dat ghy Wat zyt⸗ 
daer ghyniet en zijt / ſoo bedrieght ghy u felven / 

Den menſch Sheek den Apoftel ghetupght. Een tweeden/aen- 
eu heeft ban qheften dat ghy ban nfelvenniet en hebt / ſoo over⸗ 
b ſciue nict. Denet wat ghp van eenander) te Weten Dan Godt / 

ban de menſchen / ende Van d'andere creaturé hebt. 
Schepdt defe dingen Lan u / ende leghtſe aen Deen 
zyde / te wetẽ / Wefen/uleben/ende u verftant/ende 

vR gheeftfe Wederom Den ghenen daer ghpfe af ontz 
sPerig.  fanghenbebt tende beſiet wat un fal over - blyven: 

bag: waer hiet met alten. Houdt u dan hier aen/Dat 
ghp u felven faudt moghen kennen / ende leeren Herz 
ootmoedighen onder De machtighe handt Godts. 
Ten derden / bemerct u ſelven( voor (oo Veel als ghy 
tet zt) Ben dach uwer gheboorte / u gheheel leven / 
ende den upt-ganck unt deſe bedruckte werelt / ende 
ghy (ult in der waerheyt bevinden / dat ghy in alle 
De Deelen uwes levis katyvich ende ellendich zyt. 

Se ellendich Want wat hebt ghy aheweefttniet. Wel agen / wat 
heydt der 3yt ghy nutaen-fret nlichaem/at is t anders dan 
wrenſchen.  eenen ſark vol vuylicheydts ende wormen? aen⸗ 

merckt uwe ſiele / ſoo Beel alst berftandtaen-gaet/ 
vol dolinghen ende onwetenthepydt / ſoo dat het van 
gheene goede fake teenemael oprechtelyck en kan 
gopdeelen;aen-gaende DE wille / wederſpannich tat 
al dat goedtis/genepght tot alle quaedt. Want en 
hebt ghp in u felven niet den Lonck van alle hoofdt⸗ 
fanden/ende den wortel Die gheduerichlyck Weder- 
am groept/ende wordt ghewaer de brandende ghe⸗ 
neyghelyckheden ban deu luft der begheerten;ende 
Ke ghenepghelyckheden Lan den gramme 

Tact 
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kraech tot alle het ghene dat goedt ig? Dat fal ick 
ſegghen van de memozieteplacslmet hoe veelijdel 
hepdits iffe beſmet? Cen bierden/Bemercht Doch het De prij 
guaedt dat u omringhelt / ghelyek ap boven 1m de len. 
voozeftellinghe der plaetfe gheſeydt Gebben ; de pet 
ryckelen der ſonden Baer gp in Vallen hondt; de 
voor leden fonden / ghelyck een (waer ende laſtich 
ein over u hanghende : be dupbelen Die u van alie 
anten bevechten; de helle Die onder u u ſynen mondt 

open Doets den hemel boven u open / ende Ben Rech⸗ 
ter die u verwacht om vonniſſe over ute ſtrycken. * 
Ten vifden / ovber leght Wat ghy worden ſult woor⸗ mar daer fal 
waer / aen-gaende het lichaem / waer eenen korten gheſchicden 
tydt / naer fieckten / ende naer Heel eltenden ende neer DE daet⸗ 
miferien die ghy ſult gheleden hebben / een ſpyſe der 
wormen / ende Dat tet den Bach des oordeels toes 
Siyjft hier een weynich ſtaen beminden Leſer / ende 
daelt (nach levende) in de graven. Hier naer pepſt 
wat dat ghy worden fult naer de ſiele / te Weten/ 
naer veel dwalinghen / naer eene langhduerighe 
uellinge des gheeſts ende fonden/ ſult ghy moeten 
eu rbe ſult ghetrocken worden voor den rech⸗ 

ter ſtoel van Godt al· machtich / onſeker zijnde ban 
uwe falichepdt / ende Doo? fumé ſententie ſult ghy 
verweſen worden ten minſten ghebrandt te zn nt 
vaghevier / Want luttel wordender ghevonden die 
hier op deſe wereldt ten bollen gheſupvert zyn. 
Ende ist ooch wel mogelyck Dat ghy uwen horen racob.4, 
derret op heffen / ende tegens Godt booshende ſpre⸗ P (al. , €. 
ken? Ghy die anders miet En zijt da eenen domp / 
die een luttel tudts gheſien wordt / die Van daech 
zyt / ende morghen ſult verdwynen? ae Re 

Hert z.point. Pepnft dat ghy van u felben niet et Be onimerse 
allen en vermoocht hech en weet / maer dat Godt Verd ver. 
alle Dingen m alles werckt / eñ dat ghy zijt gheligck, Mariver 
ten klepn Kindeken/dat nach op ffaeu moch ſy ſewẽ 
beſchermen / noch ſtaen / noch onder houden/ noch 
de ſelve Ban cen auder eyſſchẽ en kan. Eñ leert va 
Ben alder· ſachtmoedichften Jeſus / ſachtmoedich eñ Matck t. 
botmoedich van herten té zyn / ſchryvet hem altoe / 
ende u ſelvẽ uiet met allen. Want Gp is het licht / het 
Welck alle dingen dooz · licht / ghu zut ghelyck eene : 
lanteerne / Die / al is t Dat men in Gaer eenich Uch 

| 2 kk) 
4 
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ſtelt / en verlicht nochtans imt haer ſelvẽ niet / maer 
bet licht darter in- gheftelt is: jd Dat meer is bete 
Bupftert het ſelve licht / het Welck, naer het goedt- 
Duuckén bau den ghebrupeker al-amme gheftelt 
mach waden , Heert dan ootmoedich Lan hertert 
Wefen /Dán den alder-ootmoedichften Tesvs. B 
Heere / zyn hier toe ghekomen alle dE threſooren 
gunde fchatten van wyſheyt ende wetenschap die in 
u verborgen zyn / dat wp dit alg eene Wonderbare 
fake leeren / Dat ghy ſaechtmoedich ende ootmoe⸗ 
dich van herten ziet Ae het fuicken grooten fake, 
klepu te wefen/dat’ten waer fake dar het vanu te 

_ merck gheftelt wierderdie graat zyt Han nieman⸗ 
Áuguft.de Den en faude honnen geleert worden £ ende Dit is 
$.Virgini- immers inder waerhepdt alfoo / want de ruſte ber 
eate. fielen en wordt anders niet ghevonden / dan ais 

de on -gherufte op- gheblaſentheydt verteert is / 
waer door Den menſch fp - felven laet Boog ſtaen 
groet te efen / als hynoch vol on-ghefonde huz 

& meurenfteecht. _ — 
De on · vo⸗ Herz.point. Aen ſiet de volmaecktheden van d’anz 
Baakthepts Here creaturen / ende dat ghy niet boven d'andere 

en hebt / maer dat u hier-en-teqhen veel ghebrreckt / 
ende dat ghy van d'andere in Beel dinghen over⸗ 
wonnen Wordt/ al ist dat ghy haer moghelyck in 
een te boven Gaet . Pier om over· leght wat u bez 
taemt aen-gaende Den koft ende kleedinge / (die niez 
mandt koſtelyck en Begheert / dan op dat hy ſoude 
moghen gheften worden) aack aen-gaende u officie 
ende Woon - plaetfe / ap dat ghp niet beſchaemt en 
Wordt in den dach def dordeels / ende Dat u ghebo⸗ 
den wordt de leechfte plactfe tenemen / foo ghy uw 
ufelven al te veel toe - gheeft. Ghp fult met det 
Waerhepdt bevinden, is t dat ghy alle dingen wel 
in - fiet / dat de alder - flechstfte ende alder verwor⸗ 
enfteu alder - beft faude beramen . Want is t dat 

ber fpottens Weerdich ware / Dat eenen flechtſen 
boet hem foude Willen boven den Roninck verhef⸗ 
fen/oft Dat iemandt hem liet duncken grootte we⸗ 
fen/ door dien dat hp op eenen berch verhevenſton⸗ 
De; veel meer fult ghp oock begheckt ende befpot 
worden / ist dat ghy wilt trachten naer iet dat bos 
ben w verſtandt i#/ ist dat ghp u wilt hast 
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fer oorſake Lan de gaven Die gp ban Godt ante 
fanghen hebt / daer ghp nochtans fiet / dat onfen 
alich-maker fp felven vernedert / ende eenen an⸗ 
Beren ghedient heeft. Berheught udan naer het ex⸗ 
empelder Heplighen/in het verſmaden uwes ſelfs / 
belijdt dat ghy anders niet weerdich en zyt / maer 
dat andere menschen / alleeere/ privilegien/ ende 
eerlycke ampten erde officten Verdient hebben : ent 

_klaeght over niemandt / aant alle creature ende 
Godt befonder,/ kan hem grootelycks over nbek! az 

en zende is tdat ghy u felben Loop flecht ende 
erworpen acht / ſoo wacht uom voor iet anders te 

Willen gherehentoft ghetvacteeet Warden; want 
dit is eene groote ghevepnfihepdt/ ende booſheyt: 
ende is t dat gp alie andere hao? beter ende Wijz 
fer houdt als alp zt / ſoo moet ghy haer-lieden alle 
gere be wijfen/ ghy en moochtſe niet bedroeven / niet 
gozdeelen/maer moet ban eenen-teghelheken goedt 
ghevoelen hebben / ende Wel ſpreken / ende hun het 
befte jonnen/ende oock toe ſchicken. 

Het tweede deel. 
HE 4.point. Bemerckt De meniehte uwer ſonden / —— 
Idie ghp tot (pnt ban uwen Deere gedaen hebt/ oc: orden, 
ende leert kleyn wefen in u eyghen ooghen. Fet 7 
dat ghp bevochten Wordt daag eenighe Udelhepdt / 
Weder-houdtu door defe ghedachteniſſe / ende over · 
denckt het alder-fWaerfte / waer door ghy De eeu⸗ 
Wighe pijnen ende tormenten der hellen berdient 
hebr/ waer af al ie*tdat ghy moghelyck vergiffe⸗ 
wife verkreghen hebt / en behoordt nochtans nie⸗ 
mermeer ſonder vreeſe te weſen / aen · gheſten Dat 
ghy niet en weet / oft ghy des haets oft der lief den, Eccho⸗ 
Weerdich zyt. Cen tweeden / bemerekt in hoe 
roate fonden dat ghy noch ſoudt moghen valſen. Aug. hond, 
Want daer en wordt gheene ſonde ſoo groot ghe⸗ z5-lib.so. — 

vonden / die den eenen mensch doet / oft eenen ande how, 
wenen foude De ſelve doẽ /t en Ware dat den Schep⸗ 
erder menſchen hem / nu vallende / weder-hielc., 
Maut Wp ſtaen op eene {libberachtighe plaetſe / 
ende eenen Berch Die ſteyl af dalende ig/ eñ eplacg k 
op Warden van alle kanten gedreven ont te Vallen; 

maer be ſonderlych daor onge inerincce bene 
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ghelyckheydt. Cen derden / bemerckt dat ghy ntet 
voor ſeker en weet / oft ghy opt eenich werck ghe⸗ 
daenhebt / dat Godt aen ghenaem is gheweeſt: 

Rom.n. Want wie heeft den fin des Weeren ghekent? Ende 
Uaiæe 64. ſiet alle onfe rechtveerdicheden zyñ als°tlaecken 
keer. der maenſuchtigher vrouwen / ende als Wp alghe⸗ 

daen hebben dat ons bevolen is / faaen zón Wp an⸗ 
dersmet dan onnutte knechten : 18°t datde gaven 
Godts vermenichvuldicht worden / ſoo wordt pack 
guſe verbinteniſſe ende rekeninghe meerder / Waer 
aen Wp nicmermeer ten vollen en ſullen konnen 
vol ⸗doen. Ten vierden / bemerckt dat ohy niet met 
allen machtich en pn npt m- ſelven te doen / maer 
dat ghy zut ghelyck een landt’t welck anders niet 
voordts en brenght dan Dijftelen ende doornen / hek 
en zy Dat ghy mm u hebt het ſaedt ban de gratie 
Godes / ende hoe menichmael hebt ghy dit inu Wel 
verdooft ende vErfmacht / ende als ghy hondert: 
Werf vpruchten hadt meeten voordts brenghen / en 
bebt het minfte niet ghedaen Cen vyfden / overs 
loopt alle uwe wercken / ende ghy er fulter niet een 
Binden / Waer in ghy u felben niet en foudt konnen 
berifpen/ oft Waer op ben genen Die Be herten ende 
nieren Dooz-ftraelt/ niet en faude Kannen binden te 
feaghen. | | 

Hoe noatſa· Het — Bemerchkt dat deſe deughdt ſoo noot⸗ 
sche bat fakelyck is / dat (ander de ſelve gheen andere Gode 
bed en behaeght ; Want ten zp dat ghy wodt ald 
Marchi. Hlepre kinderen/ getuyght ong De Waerhept ſelfs/ 

BIN foa en fult ghy tn het rycke Ber hemelen niet kom?. 
Dooꝛ dien dat het is den grondt ende het ſteunſel 
ban het gheeftelijck boufel / ende wy maeten Daag 
gatmoedichepdt am hooch klimmen / ghemerckt dit 
alleen den week is; ende dte eenen anderen wech in- 
gaet/Die daelt meer Dan hpopklimt/wat d'ootmees 

dichepdt alleen verheft ons / ſy is alleen die ons tot 
Bern, ferm. het leven leydt. Dus leert ons den WP. Bernardus. 
z.deafcenf. Ende Ben hepiighen Chryſoſtomus feat : Dat fp 
Domini. is de moeder/ den mortel / de voetſter / het fleunfel/ 
Chry(oft. ende den bandt vanalle goedt / ghelyck De hoever: 
hom 20. in Dije is van alle quaedt; daer en is met krachtigher 
eta, erde machtiger dan Dootmoedichendt/(pis ſterc⸗ 

ker Dan de fleenen/Vafter dan eenen Dtamant ſteẽ. 
— Bewerckt 
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Bemerckt ten tweeden / dat het Ghebedt Ban den 
ghenen die hem verootmoedight / altydt verhoordt 
wordt. Wp heeft gheſien tot den ghebeden der oot⸗ Pſalm idi. 
moedighen / ſeght David / endehyen heeft hen Ghe⸗ 
bedt niet verſniaedt. Ja dat meer is / hy eu fiet op 
niemandt anders. Want tet wien/feabhthp/falick 
fien/ Dan tot den armen / ende Den heel ghebro⸗ Ilaiæ 56. 
ken van gheefte / ende die Van mijnen woorden 
* 2 maer Godt weder · ſtaet ben hooveerdi⸗ 1.Petri 5, 
ghen. 

Her 6.point. Bemerckt dat ghy gheſtelt zyt op Be 
ftellagie van deſer wereldt / eñde iñ de teghen woor⸗ 
Bichepdt van het gantſch hemelſch hep? ; flupt bp u 
gelen oft ghy Lieber van dit gheſelſchap ghepreſen 
wilt wefen/ oft Van eenen woͤrm der aerden· Cen 
tweeden / bemercht dat de gheheele volmaecktheyt 
van een Cheiſten leven in d'oatmoedichepdt ahelez 
ghen is / defe is De hoocheydt Lan den menfch/ defe 
18 ſyne glazie ende ſyne hooch · da dicheydt / oprech⸗ 
telyck te bekennen het ghene dat groot is / ende het 

_gelweaen te hangen/ ende glorie te ſoecken van den 
Deere der glozien. Ten derden / let opd evempelen 
ban EGzifius onfen Salich- maker / Die fp ſelpen 
verootmoedicht heeft totter doodt / op Dat ap in Philips. 
Ber eeuwichepdt faudt bljben leven, Ten bierden/ 
Bver-leght De waerheydt van deſe fententies Ale rjcrsss, 
die hem verheft fal bernedert Worden / ende Wie hide 
Gem vernedert fal verheven Worden. Cen vyfden / 
Ber -Ioopt de erempelen Der Beplighen / die glas 
rieerden / ende hun Vermaeck namen in het cruys 
Des Heeren : fp verheuchden haer/ om Datfe weer⸗ Aâ.s. 
Bich Waren gheacht voor ſynen naem verſmaedt⸗ 
heudt te hyden. Sp hadden liever ghepynicht te Hebr 
Worden met Moyſes ende Godts Lolck/ dan Ber 
tudelycke ghenocchtete ghenieten. Cen laetften/ 
bemsrcht dat den graaten Gadt alleen Lan Be oot⸗ Proverk 5, 
moedighe ghe-eert Wordt / ende dat ſyn ſprake is 
miet Hen fimpelen ; ende datter niet en iS Dat hem, 
aenghenamer is / dan dat wp ong rekenen onder de 
mingte. 

24 GHB 
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ira iffen refe, mijnen idee ende Verlof. 
fer.en hebt ghy my niet van niet ghefthapen, ende met u 

hels bloedt verloft } P_Voor-waer bier-omene behoore ick u 
teenemael toe : mijn memorie ‚mijn verſtandt mijnen wille, 
het is alu ; ende het maeck (el uwer banden , ende al het ghene 
dat hier wyt-rechte,door uwe gratie, komt u toe‚maer ghy 

bebbet my roildelijch. ghegheven. op datick’t faude ghebruyt= 
ken,met conditie dat ick wan alles na-der-handt fcherpe reken 
winghe ſonde gheven, Iet dan dat ick dit van uwe handt ont= 
fanghen hebbe „om dit al te ghebruychen , endeis't dat ickhet 
felveal gualijdk does wat heb ick dan daer ick my in'kan ver 
beffen oft glorieren „dann mijnt kranckheden „oft-hoe falick, 
Hij felven boven eenen anderen flellen 2 Eylaes! fal sch weleens. — 

konnen danchbaor weftn voor duyſent ende duyfènt weldade, — 
dieichvan uwe milde bandt ontfanghen bebbe?mach ick wet 

Heels. vaneen ſonde ſonder vreefe weſon alsoft de ſelye my verghe- 
E wen Ware ? Ick weet wel dat ick wienich-mael.de helie vers 

_ dient hebbe, maer ich en kan niet Weten, oft ick daer voor ten: 
dn 9. yollen betaelt hebbe ‚ ende oft ick uwe liefde „ oft vveluvven 

a A 5 haet vveerdich ben. Ick fi jen oock datter ontalljche allenden: 
heydt.· ende fonden z zijn. vraer inne ich, foude komnen vallen. VVant 
ke daer en gheene fonde foo groot die den eenen menfch doet, die 

den anderen niet doen en foude, vvaer t dat hy van u „o Heere, 

niet gheholpen en vyierde giet ick beninuvve tegenvvoordigs= 
heydr,alseen kindt dascerft gheboren ú, ick.en kan niet aen 
„mach ghevallen zijnde op ſtaen noch eten, noch icken ben uiet, 
“machtich om ny felven te befchermenin’t midden van mijne. 
vijanden ende van veel benautheden, Woor-vvaer inet vocht 
mach ick bekennen’, o Heere „dat ick den alder ſuoorten ben; 8 
fulckeen gbevoelen moet ick van ny hebben, foo moet ick van. 
my (preken , foo moët ick any felventratteren „ ende voor ſulche 
ran eenen anderen gheacht vvorden ; ende alle andere men- 
fire voor — ende vrije, — danich ben. Maer fiet, 

Ö —— 
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e Heere,nict reghen-flaende dat ick, fulcks ben ſoo hranck ende 

_fooallendich, nochtans ick mifprijfe eenen anderen, ick, flelle 
wijn gberoelen, ende mijn felven boven haer ick ontfchuldige 

anijne ſauten ick foechft te verborghen, ich ben gheern groot 
4 gheacht ende ghepreſen ick vreeft veracht ende miſpreſen te 

zijn.Ter contrarie, o alder-ootmoedichften leſu, die my d'oot- 
woedicheydt van uvve gheboorte af, tot axve doodt toe gheleert 
bebt,die om mijnen vvillceenen Samaritaenende eenen fchimp 
bande gheheele vvereldt hebt vvillen vrorden ſult ghy, o Heere; 
de alder-⸗leeghſte plaetſe verkiefen die mijne € Koninck zijt, ende 
ſalicknaer de hooghfte faen?in gheender manieren , o Heere, 
praut ick en bent niet vveerdich,ende fal noch vervvorpender 
vvorden door uvve gratie in mijn eygben ooghen, vvant ghy 
veracht de hooveerdighe van herten ende verheft uvve ootmoẽ- 
diche vrienden. Sulcks begheere ich te leven endè te ſterven, ge- 
holpen zijnde door uvve Goddelijcke gratie ,endevvenfche dat 

_ sch def? mijne begheerte‘fonde moghen beveftighen met mijn 
ejyghen b blaedt‚o machtighen ende alder-oormoedschften leſu, tot 
over olde ende gonnen, 

— paache om d’ ootmoedicheyde_ 
Cres anp te deffenen. 

— ſal weſen om: willen t'overloopen de trappẽ 
bar de ootmoedit hepdr/die op hiet bereden ſullen 

fftllen/enbe ons ſelven daer op onder ſoecken. 
SDe tweede/ ghelfich’t in de meditatie gheſendt is / te 
bem⸗ rcken dat wp ban alle kanten ont ringelt sin met 
alberlen pericke len/ welcke bemerckinge upter maten 
—— ck is/ ende al omme te paſſe komt inde bako⸗ 
ringhen 
Sderde / het felbe (Al konnen geſchieden / over · dent men meus 
kende dat wp gelijck een nieu-gebozen kint zyn / twelck nac ze ficie 
ale miſerien ende katfbicheden onder worpen is / ende is gelijck een, 

_ berooft ban alte wapenẽ ende hulpe om (p-felben te bez sn 
— gelijck eenen lanteerne/foo ic in de medie bindt · 
9 beweſen heb. Deſe bemerckinge moetẽ wp in alle 

gelegenthepdt ban goele ak ghebruncken / ende men 
Oep 

Ee - 
/ 
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moet Bert genen Die ons prijft/houde boo eenẽ / die boer 
mis verſt ant / oft Boor bedroch / Goöttebergeefsfoeckt 
t'ontreckẽ dat hem toe komt / ende ſchjnt ons tſelbete 
willen gheven / ende in futcker voegt ang deelachtich te 
willen taken vã fijne roof die huGodt door ons te pzif- 
fen ontrockẽ heeft; oft wel / die ons ſoeckt oft door haet/ 
oft door onwetenthendt te benemen de eenWwighe glorie 
banons goedt werck/ eñ nemen ghelyck de kroone ban 
ons hooft/ am in de plactfe een idele te ſtellen / ende NL 
Bus met ans den ſpodt te houden, 
De vierde/ by ghetal geben fyn atbolmaerkehaterde 

ende Dat naer Gen upt Wijs banden A. B.ende den ſelbẽ 
over loopen als ons eenighe bekoringhe ban jdelheydt 
gber-kemt, Want het gene eens gen eenen Kepfer ghe⸗ 
raden wierde / om De haeftige gramfchap te berwinnen/ 
Bat hr eerſt ſjnen %. 25, foude ap ſegghen eer hs eenige 
fententie oft bonniſſe (oude unt ſpreken; 'tſelbe ſalmen 
bier niet ſander groot profijt konnen te wercke ſtellen / 
ende den felben lichteljyck dagheljcks ſom⸗ Wien ober⸗ 
loopen. 
Be viüfde Een oprechte biechte bick- wils gheſpro⸗ 

ken / helpt bier toe geootelijcks, 
Len ſeſten / bemercken Dat wo al- omme zjn getije op 

een ftellagie gheſtelt ende dat wp van bover ban Godt 
al-machtich ende ban ſjne heplighen gheſien worden; 
ende Dat hier teghen een verwozpen dierken ban üdel⸗ 
hendt in ens op-ftaet. Dit ſal ons konnen te paſſe komẽ 
teghen d'idele glozie / ende De op-geblafenthept der hete 
ten/Die fam wijlert komt upt eenige goede wercken / oft. 
ter oozf: ake ban de gaven Die wp ontfangen hebben. Als 
oack is’t dat Wp bemercken / hoe onweerdich dat het is. 
dat wp met D'ontfanghen wel daden tegen Godt ops 
ſtaen / als ho ons eert / dat wy Hem ortteerensals brons 
bertrooft/dat wa der hepligen Geeft bedroeven; als hp 
tens-waerts milt ende liberael is / dat Wp ter contrarie 
bet gene dat hem toe behoort ende epghen is / ons toes - 

Dẽ hoopeer⸗ ſchehven. Want wat deet eenen hooveerdighen menſch 
bighen wae anders / dan ban Gadt t'onfanghen ſÿne gaben / rude de 
gan fijnen ſelbe terftändr daer naer gheben aat ſünen ghef! woren 
handt te⸗ vihandt tot (pit ban ſjnen Heere / oft met Be ſelbe hem 

ghen Gon *bebechten; van Godt verheven te worden / ende ſaecken 
daer tegen Godt weder-om te verklepynen? Ende hier⸗ | | Bia 
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am is t Bat hu door dẽ Proxheet Iſaias hem beklaeght / Iſai, 1, 
ſegghende: Ick heb kinderen op ghebrocht ende verhe⸗ 
ben / maer fu hebben mo becacht, 

Dier fal cach grootelycks toe helpẽ / is t dat wr opt 
in't (preken ons ſelben te beel en laten voor ſtaen / maer 
bat wp alle dingen der Goddelÿcke majeftent toe ſchrij⸗ 
bert / waer af alle gaven af Dalende zijn; eñ dat· men te 
Werck felle Batden Apoſtel ſeght: Is t dat iemandt 1. Pet. 4. 
ſpreeckt / dat het 3m ban Bodt ;15 t dat hr eenigh ampt - 
bedient / dat het felve gheſchiede als doo: De kracht Hie 
ban Godt komt. Ende hier om en moeten wy nont deſe 
woorden gebruscken: Ick heb dit oft dat ghedaẽ:maer/ 
dooz De gratie Godts is dit oft Dat gedaen:Ende al dus 
ſpreeckt den Apoftel / als hp rale: : Ick niet / maer be 1. Cor. 5d 
geatie Godts mer nin. 

De feventte/in al’t ghene dat u ontmoet/ eeft altijt 
De leeringhe van de gotmaedichepdt indachtich : Wat 
wordt anders Door de ballepen ober-bloedich in kozen 
Booz de dozrighepdt ende onbeuchtbaerhepdt op de bere 
ghen beteechent ban ootmoedicheydt / etc. 
© achfte/ ſomwülen bemercken febenderlep ballen; 

beerfte is / van de ghene die uwes gheliück zjnde / eñ lees 
Wick geballen zijn:de tweede / van de heydenẽ: de derde / 
Ber kinderen Bie voor het Doopſel ſterven: de vierde / der 
gheuer Die wanhopen:de vifde / van die haer te ſeer bez 
roemen opGodts bermhertighepdt: Den ſeſten / van als 
fiuteken Die tot de vbolmaecktheydt gekomen warẽ: & & 
ſebenſten / van die bp naer volherdt hadden / ende noch 
gheballen zin. 

Een neghenften/ecertige deughden in andere bemercz 
ken / eñ Die ſu · ſelven voer eagen ſtellen om naer te vol⸗ 
ghen / oock ſu ſelben boven niemanden te flellest. 
Een thienſten / eenẽ Beckiefen Die ons upt brientfchags 

ende ghetronwelick vermane/ ende ſoodanigen Die ons 
niet en ſoecke maer dert mondt te ſpreken / maer oprech⸗ 
telüjck de waerhepdt ſegghe. 
Ten elfſten / geffenen wercken ban oodtmoedichept / 

ende ghehoorſaemhept / naer het exempel Cheiſti onſes 
Dalich-makers, Ende daer en Wordt niemant foo groot 
gebonden/oft hp en moet hem fam-Wwijlen borgen naer 
den wille der gener die hem onder⸗ worpẽ zijn: het welt 
be met groote vruchten {al doen / is't bp —— be 

gheern 
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eert waer-neme be ghelegentheden ende occaſien ban 
Beughden te beoeffenen. 
Men twaelfften/op wegh zunde / gheern bolghen ben 

raedt ban ſjnen mede gheſelle / in het ghene dat boor de 
— te doen ftaer;tot gheender tijden beroemetijcken 

zeken ban fp felben / oft ban het ghene dat ons aen⸗ 
get. 

Bemerckt defe teeckenen ende trappen 
‚van de ootmoedigheydt. 

Trappen vã En eérten/ (in eygen fnootheyt kenner: DE twee⸗ 
d oodtmoe⸗ den / hier af lect-w ef en hebber: Pen derden / gener 
Bicheptte ſyn ſehnldt bekennen : Fen biecder/ fn befte been bag 

d'andere ſulck gheboelen ban ons hebben: Pen bijfs 
Den/berduldich verdragen als (u t ſegghen: Pen feftens 
berdzagen dat wp als Rechte ende verworpen menſchen 
gd worden: Fen febenften/Wenfchen dat het in 
ulcker manieren ghefchiede. 

PraCtijcke dienende tot de kenniffe fijns felfs vã den 
he ED. Obers Sotovvellus. 

We heb ick geweeſt o heere? wat ben ick? wat fal ick 
weſen? Feen hel niet geweeft/ ic en ben niet-met- 

allen/ende ick fat mogelick min dan niet wefen. Fc hel 
ontfangen geweeft inde erf. ſande / ic ben bel dadelijche 
ſondẽ / ende wie weet oft ic niet verweſen fal wordẽ / tot 
deeuwige ſtraffe? Ick heb allendich gheweeſt in ’t be⸗ 
ghinſel / ick ben noch allertdiger it nijnen voort ganck/ 
ick fal alder allendichſte weſen in mijnen, upt-ganc, Fe 
Ben geboren ban onſunver f: act / ick ben eene fack bal 
bupliehepdts/ich falWwefen eene fpüfe der Wormen, Ws 
ick niet-met-allent en was / was ic buntẽ ’tperjchel ban 
Yerdoemt ent oock bart ſalich te worden ; ende als nu 
ben ick in groote twijfelachtichept ban bet felbezic fal/ 
aft gheluckich wefen daor t gene ick verhope / oft daor 

' Aghene den tijde ende het perückel faude konnen. mede 
brenghen / (eer angheluchich. Ick heb. gheweeft/ dat ick, 
miet en konde berdoemt worden;ick ben ſoo eftelt/ dat 
iek qualijck kart ſalich worden; Ack ſal ſulks weſen dat 
ick oft inder eeuw iche ut berloren / oft út Der eeuw ichept 
belonen fal weſen. Tele were wat ic gheweeft — 

eien 



_ Van de ovtmoedicheydt. is 
dwetert Bent alder-booftE;wat ick nu ben / en wete ic niet; 
want ick geene fekerbept en heb / oft ick in de grarie bent; 
wat tek weſen ſal / en Were ick oock niet / want mijne fas 
lighendt onſeker is Bergheeft mp Deere dat ick ge weeft 
beb/berbetert dat ick nu ben: Dchickt mp tot het gene 
bat ick weſen fal: keert mp af van de boorledẽ quaden / 
ftiect mp in her teghenwoordich goet/ende tot den eeus 
wigben loon, Amen. 

| Schiet-ghebedekens. 
CHE geeft my dat ick u ende my-felven mach kennẽ, Aug. I. «; 

dar ick u beminne ende my-felven verachte. Solilog.e.r 
Wie ben ick o Heere Godt, ende vvar is het huys mijns Vae 2. Reg. 7. 
_ ders.dat ghy my veel vvel-daden foudt bevvijfen? 
War is cen menfch dar ghy hem groot acht, oft vvaer toe Tob. 7. 

_ftelt ghy u herte acn hen ? 
Wieis ghelijck den Heere onfen Godt, die in de hooghde Pſalm. a 

vvoontjende de oodtmoedighe aenfier ia den hemel, en 
op de aerde. 

Her XV. CaAPrTTEL, 

D'eerfte meditatie vande ghehoorfaemheydr.de 
dochter van de oodtmoedicheydt. 

E voorffellinghe der plactfe , Sp ſelven be gheheele we⸗ 
Nreldt voor oogen fteilen / Chriſtum onſen Sat 
lich maker / de H. Maghedt ende Moeder Godts 
Maria de Enghelen / eude alle geſchapen creaturẽ 
die Godt / oock tot den minſten wenck gehoorſaem 
Du. 

à Het1. point. Bemerckt Goe dat de Goddelcke Doe wotſa⸗ 
Majeftent/al iet dat ſe al-onnme tegë-Woozdich is, Maik bat 
nochtans defe wereldt niet en heeft willen regeerẽ zingen atie 
dan Hoor eenige Over· hept / gelyck het blyckt im de dingen ie. 
hemelen / Enghelen / ende menrchen. Bemerckt ten 
tweeden / dat deſe onderworpinge foo nootſakelyck 
is / dat gelycker·wyys het in ben om· loop der hemelẽ 
—— den onderſten met eene ſekere ghe⸗ 
o yckheydt alleen gheroert wordt / door den 

genen Die hp alder-nacft onder·worpen is / dat alſoo 
sock Ben menſch van Godt / ende van den Godde⸗ 
Weken wille niet gheregeert en wordt /’ten * dat 

efen 



866 Den11.Boeck. Het XV. Gap: 

Defen met Ber mille deg Overſtẽ vereenight ʒy. Dẽ 
rerſtẽ oft hoochſtẽ hemel / hier in is den wilſe Godts 
Den welcken eenen reghel / oft hetrecht-naer is va 
alle goede willen / Gier naer volght den Wille des 
Overfte Die hp verkoſen heeft, Want alle macht La 
Godt af-balende ig / ende wort va Godt door eene 
fondêrlmge ſorge gheftiert / aengeſieu datde ghe⸗ 
mepnte doo, der Overften gheregeerr wordt / waer 
voor Godt al-machtich met recht meerdere ſorghe 
draeght / dan Lear eenen-ieghelijcken int befanders 
Bemercht ten derden; Dat alle gheſchapen dingen 
Godt onderdanich zyn dus ſchaemtu / dat ghy al⸗ 
leen Godt weder ſpannich zyt / aen wien nochtans 
alle dinghen gegeven zyn / van den aldermildſten 
WBodt / op datſe u ſouden onderwozpẽ zyn / ende dat 
ghy wederom Godt onder⸗worpẽ eñ onderdanich 
ſoudt wefen. Bemerckt ten Lierde / hoe onweerdi⸗ 
ge fake dat her is / dat Ben menſch / dẽ wille Godts⸗ 
dat is / van ſynen Overften/ nier gehoorſaem en 18; 
Want ſoodanighen menſch / weder ſtaet / ende ſtelt 
hem niet alleen teghen den toom maer oock tegen 

Rom.1s. den beryder / ghelyck een onghetemt peerdt. Want 
ute deEverhept wederſtaet / die wederſtaet Godt; 
ende hierom is't datde Schrifture ſeyt: Soo wie 
hem verhooveerdicht / niet willende onderdanich 

Deut. i7. Weſen des Prieſters ghebodem die fal ſterven. 
pri , … Het z.point.Bemerct de weerdichept ende De vol⸗ 
ODE maecktheyt van de ghehaorfaemhepdt. Want defe 
dicheydt van OS op bet alder-volmacctfte vereenicht met Godt / 
Be ghehoor⸗ ſoo Dat fuicken menſch qualyck kan dolen: Cẽ twee⸗ 
ſaemheydt. den / draeght ons geheelye ov / in eenen Brant-affers 

ghelyck oft menden boom ſelve / ende niet alleen de 
pruchten apen droeghe; want fp gheeft / ende levert 
over het werck / den wille / ende her goedt duncken 
’t welck het adderſwaertſte is. Siet oft ghy ſooda⸗ 
nich zyt / te weten / als een daodt lichaem / ende eenẽ 
ouden mans ſtock / in de handen ban nme Overſten. 
Cen derdẽ / de gehoorſaemheyt / is de deucht alleen / 
Die d'andere deuchden / (naer het ſeggen vanden He 

Greg. lib. Gregorius) in het herte plat/ ende naer het inplau⸗ 
ds.mor. ten bewaert, Eñ dat eens deels / door Dien dat alle 
die De oeffeninghen der deuchden bevolen werdẽ eens⸗ 

Beel dooz Dien dat de gehooꝛſaemhept in hag es 
upt 



st 
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ſupt ve upt-werckingen van sotmoedichepdt / ver⸗ 
Duidicheptshopeendeliefde;ja door haer alg eenen 

_toet-fteen/Wapden alle de andere deüghdẽ geproeft 
ende bekent ghemaeckt / Die oock inde alver Verz 

Aichſte Heplighen zijn: Cen bierden bermercht deſe 

A 

_—faemhept aliebekkozingen en peryckelewover won⸗ 

plaetfe va de Schꝛifture / Onderdanichept is beter 
Daun flach-ofrerandt/ende gehoorſaem zyn / is meet 
bau offeren tet Bet der rammen. Wat wederſpan· 
nich zyn / is gelijck de fonde der tooveryen / eñ als 
dat groet miſdaet der afgodergenjis / niet Willen 
hoogen. Den H. Gregorus lept de flach-offerandet 
upt/te mefen/de Iyf-kaftydingen/ eit wercken van $ 
devotie; Ende danderdanichepdt/fept hy / is beter F Reg. ry. 
Ban flach offerandẽ / want daag flach-offer ade wor⸗ 
Ben de lichamen Godt op-gheoffert / maer daor be 
guderdauichept/den epgen Wille. Over· leght / hier Luc. ro, 
en-baven/defe Woorden van onfen Salich-maker: 
Dieu ieden hoort / die hoort my / eũ die uverſmaet / 
Die verſmaedt mp. Want t zp dat Godt /oft den B 4* 

meuſch / Stadt houder Godts ons tet ghebiedt / ge⸗ wien de 
eden 1). Bernardus feer wel ſeght / men moet het — & 
voorwaer met de ſelve neerftichepdt/eit eer biedin⸗ 

volbrenghen. Ende hierom iet dat ons den 
pofte! vermaent: Al wat afp doet / doet het Ban Colo 5. 

herten / als den Heere Dienende/ende niet deu men⸗ 
ſchen. Bemerckt den vfden / dat Doo? De ghehoor⸗p 

ov. 21, 

nen worden naer het ſeggen vanden Wyſe man: 
Een onderdanich man fal victorie fipzchen ; En dat Gregor. 
anfe wercken hier · en boven vect edelder ende Ver: 
Dienftiger worden / ende onfe gebedẽ van meerdere 
krachten, IDaut Godt fal onfe gebedẽ anderdanich 
zyn ende verhooren / ist Dat wy onfen Overſtẽ gez 
hoorſaemheyt bewyſen. Cen ſeſten / degehaoꝛſaem⸗ 
heyt / geyc Climachus gerupght/is eene verſakin⸗ Grad. £ 
ghe onſer ſielen / eene gewillige doot va ons eygen 
lichaem / een leven ſonder ſorghe / een ſchip⸗ vaerte per gemac 
ſonder ſchade / eene begraveniſſe van onſen wille / eẽ ende de —* 
leven van ootmoedichept / ende gelyck aft iemandt fyten mie ze 
al ſlapende reyſde: wart hp onbeſorght is/ te dat Acbsorfaem⸗ 
bp eenich werck Doet / °t zp dat hp het niet en doet et mede 
alg hp maet de gehoorſaemheydt en volght/ want PW 
Bp heu ſelve Bode over-ghjelevert Geeft. | 

Hee 
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‚ Het 3.point.Bemercht ten derden/in Goe Heel bug: 
ſterniſſen dat den menſch geftelt is / hoe dat h ver⸗ 
vᷣlindt is hoe onſeker dat alle onſe dinghen zyn vo 
dat niemandt en weet wat hem nut is:Ende ober? 
fulcr is het eene groote wel-daet LA Bodt al-machs 
tich dat Wp eenen goeden lepdts man hebben / ende 
beſonderlyck Godt / die in fuicher voeghen op ons 
let / als oft Wp alleen in de wereldt Waren: ſod dat, 
Wp met recht moghen ſegghen: Den Heere regeert 
mp/enve mp eu ſal niet ghebreken / in de plaetfe der 
Wepden daer heeft hp nap gheftelr . Want ghelhc⸗ 
Ker - ijs dat Gout ons dooz de D. Sacramenten, 
beplich maeckt / alfoa regeert hp de menſchen door 
de menſchen / ende gheeft ſynen Wille te kenneng 
Wantden religieus, ende alle de gene die eenen an⸗ 
deren onder worpen sijn/hebbé altijdt D° Arche des 
Heeren / dat ig/hare Overften/Die fp altydt konnen 
terade gaen. Cen tweeden / datter gheene konfte. 
ghevonden en Wordt, die lichtelyck (onder meefter — 
geleert wordt / ende dat den. gheeſtelycken wech 
foo veel te meer eenen ervarẽ lepts man berepfcht/ 
ende Dat het eene graote dwaeſheydt is / op fit ep: 
gen peryckel willen beproeven tgene ons onbes 
ent is / als mẽ anders vermachh. Ende bieram tet, 

foo Climachus ſeght / dat ooch den on-gheleerden/ 
ende luttel ervaren daar de gehaorꝛſaemheydt ghe⸗ 
leydt zynde / tot de volmaecktheydt gheraeckt / ende 
dat fander deſe / oock Den alder-wyſten lichtelhck 
failleert. Een vierden / bemerct de ppofyten van de 
oprechte vuderdanicheydt: wantis t dat iemandt 
oprecht onderdanich is / hy ſal terſtondt ghevoelen 
dat oock D'alder-meefte bekoringhen / beſonderljck 
des vleeſchs ſullen verd wynen / ende Doo? Degelve 
gheneſen worden. Een vyfſten / met hoedanighe 
liefde ende eer- biedinghe datmen d' Overſten eere 
moet be wijfen/ aen-gef ten datse onfe Daders zyn/ 
Stadt-houders Godts / ende Die rekeninghe ſullen 
gheven Boog onfe ſielen. Weeſt onderdanich / ſeght 
den Apoſtel/ uwen Overſten / ende zt hen onder 
Wozpen/waut fp waken geſtadelyck / als die redene 
boor uwe fielen ſullen gheven ; op Dat ſy dat met 

blydſchap Deen moghen / ende niet ſuchtende Want 

dat en ig u-lieden niet profytelyck. 5 
G 
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Pe tweede meditatie van de Ghehoorfaemheydr. 
De voor-flellinghe der plactfe, WBemerckt/ Dodt die atfe 
dinghen voordts brenght / ende Die ong een gebodt 
gheeft van ſjnen wille te Doen. 

Etr.poin: Bemerct Dat onſe falichent hier in gez Dr Sheng 

legen is / dat wa den wille Gods mogen belge, on, zor tg 
als eenen alder volmaecſtẽ regel ja Dat het foirgert 
is / Dan te weſen De Moeder Sods / ghelck Den 
H.Auguſtinus getuunght. Ende hierom ſeyde onſen 
Salitch maker / als De Geoutwe int fs, Guagelie ge⸗ 
ſeudt hadde: Salich is den buuck / die u gedraghen 
heeft;dat's immers waer / maer oock zón fp ſalich 

eſauchept 

die het woordt Godts hooren / ende Dat brwaren. Leen. 
Ten tweedẽ /Dat onfen Salich · maker ſeer beerdich⸗ 
tc gekomen is / om Den wille van (Hunen hemelſchẽ 
Dader te volbrenghen; ende geworden is ghehoor⸗ 
faem tat der. daat miet alleẽ aen Gaat ſÿnen hemel⸗ 
fehen Bader jer aen ſÿůne Moeder / maer aen De booſe 
menſtchen / te weten / gen Den Kenfer Auguſtus / ende 
aen Be beulen / die hem alle tormenten aen deden? 
Ten laetſtẽ heeft De ſelbe in ſulcker voegen bemnt / 
dat hu het fende te weſen ſyne ſpüſe te doen den M 
wille van ſÿynen Hemelſchen Bader . Siet / oft ain 
Ben Heere Les vs gelijck zt. Bus ſoeckt alſoo neer: 
ſtelick / als ghu de lichamelicke ſpÿſe doet / dat der 
wille Gan Godt / ende ban uine Oberſten volbrocht 
worde . Ten derden / overleght deſe woorden: Soo 
wie doet den wille mijns Baders deſe is min broe⸗ 
der / ende ſuſter / ende moeder. Ten vierden / pemerct 
hoe dat de B. Maghet Maria / haren Sone naer: 
gebolght is / ende deſgelücken d' Apoſtelen / die den 

heere allegader door Bethanien / dat is / het huus 
Ban ghehoorſaemheut tot den berch ban Olibeten / 
als hp ten hemel ſoude op-klimmen/geleudt heeft. 
waant doode ghehoorſaemheut hangen ma ap het 
alder-bolmaecfte aen De Goddeſcke voorſichtich⸗ 
hepdt/ de welcke wu door onfe Gberſten ghewaer 
worden. Ten Bjfden / bemerckt Dat den ghenen / die 
oprechtelütk gehoorſaem is / niet en behoort aen te 
fien hoedanich (nen oberſten fe / te weten / geleert / 
bft ongheleert / aengheſien dat wu voor De Sodde⸗ 
— Xa che 

atth rr. 
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lcke wiſhendt ende voor ſichtichent geſtiert ende 
gheregeert worden. Ten felter / Dat den ſelben oock 
behoort hoog goedt te houden / ende te begeeren / het 
gewe Dat ban Den Obberſten geſchickt wordt gelijck 
op Doen in Dingen Hie t geloobe aen· gaen / geltjce 
kerwijs oft het ghebodt unt den mondt ban Godt 
almachtichfelber quaem. Waer toe dient / dat DE De 
Hieronumus ſeght; Laet u voorſtaen / dat het ſalich 
iet ghene den Overſten gebiedt; noch enn wilt het 

gevoelen uwer Oberſten niet vonniſſen; u ſtaet toe 

Prou.12. 

onderdaninch te zjn / ende te volbrengen Datter gez 
boden ie / gheljck Monſes ſeght:hoort Iſrael / ende 
fiujaht . Want die door ernighe redene beweeght 
wordt / om onderdanich te zyn / die is ſuſelben ende 
der redene onderdanich / eñ wiet Den Oberſtẽ; noch 
en mach voor geen oprecht gehoorſaem menſch gee 
vekent worden; geliück Die om De redene alleen gee 
dooft / die en is ntet gheloobich. Ten ſebenſten / bee 
merckt De onprofiten / Die unt het berſuumen det 
ſelber ſpꝛunten. Ten eerſtẽ / den menſch ſteunt op ſjn 
eughen wüsheudt / ’t welck ſotteljck ghedaen is; 
want den wech ban Den fot is vecht in fijne oogen / 
maer Die ús is / hoogt De vader. Ende voorwaer 
men kan niet langh gehoorſaẽ weſen / als het engt 
geboelen tegenſtrjdt; want ſoodanigen murmu⸗ 
veert lichtelück / aoordeelt lichtbeerdelye ſÿnẽe Ober⸗ 
ſten / acht ſu ſelben beter; ende hierom deſe gehoor⸗ 
ſaemheudt en is geene deught Gan ldtfacmient/ 
maer een deckſel ban archepdt. Voordts / ten twee⸗ 

Donprofytẽ Ben / Deendzachtichendt gaet te wiet; ant hetis 
ban de ergen vedelijcker Dat de leden het hooft /als dat het heoft 
wyſherdt. De leden onder-tworpen zn. Bemerckt / hoe dat ghu 

Dier tegen mif-Doet/ende hoe grootelcks dat het 
misſtaet wanneer ef religieus perſoon Die ſu ſelbẽ 
ober-gegeben heeft om te weſen ghelck eenen ou⸗ 
den mans ſtock / oft een doodt lichaem / ende om de 
gehoorſaemheudt te houden Loor eenen regel ſÿjns 
leens / ſu ſelvẽ nochtans bier in mifgaetsende mat 
een hoobeerdichent Dat het is dat iemant hem laet 
voorſtaen / mſer eft heter te zón in fn engen ſaken 
Dan Godt felbe. Want aen-gheften dat den onghe⸗ 
Hoozfamen weet / dat het ghebodt ban Godt — 

4 



Var de Gliekoötfiemheyde | 37ì 

waer · om oordeelt hu anders / ende ig Dev gehooze 
ſaemheudt meder-fpannich: | 
_ Hert s.point.Bemerckt ten eerſten / dat de ghehoor⸗ ea 
faemheuidt teenemael te niet Doet Den engen tWil/ romen 
Die eene fchadelcke lazeve onfer fiel? ie: mãt het Le 
ts in Dev waerheudt eene melaetfchendt De weltke 
maeckt/Dat het goedt geen goedt enn is / ende ſtrydt 
teghen Godt / ende onderbreect De ſchickinghe Die- 
Godt almachtich op de wereldt gheſtelt heeft. Ten 
tweeden / dat deſe de deure opent / aen alderleuſware 
bekoringẽ ende onſtelteniſſẽ: noch Door geene ſonde 
en treckt den dunvel faodichtelijck den Mmonick nez Cal: coll. 
Der tot De daodt / dan alg hu hem daer toe brenght / ALD. Moy- 
Dat hu op fijn epgen goedt-Duncken ende verſtant Ás. 
oude betrouwen. Maer DE onderdanigen / ende Die 
nen epqen mille verſaeckt heeft / baert ghelijck in 
gene ſtille have. Bemerckt ten derdẽ / befonderlijck 
als ghu hier af belofte gedaen hebt / hoe ſwaer Dat 
het is niet onder danich te weſen / aen gheſien Dat 
ons hier toe De redene / onſe ſtheppinge / verloſſinge / 

ende onſen voep verbinden. Hierom ſeght mel dẽ H. 
Baſtlius: AL Dat ghy ſonder De wete van umen Baút, 
Oberſten doet / dat is dieberhe ef kevekfehenderdel 
ja is uſchadelück / ende gheenſins profütelick / ak 
is’tdatu het ſelbe goedt dunckt te weſen / wãt isꝰt 
goedt / waerom en brenght ghy't niet te voorſchyne 
Bemerckt ten vierden / is't bp al dien Dat ghu uwe 
Oberſtẽ niet onderdanich en zijt / ſoo ſult gip noot⸗ 
ſakelücken u bleeſch / ofte den duubel moetẽ onder⸗ 
danich weſen ende oberleght / hoe ſotteljck Dat het 
gedaen is / het ſoete jock Cheriſti te veranderen met 
eene foo ſware ſlavernije. brb ; 

_ Her 5. point. Bemerckt ten eerſten / de conditiẽ Gan 
De gehoorſaemhent / ende oft de ſele in u gevonden 
worden. Ten eerſten / ſu moet geheel weſen / oock in Deconditien 
De alderminſte ſaken: want het ſchande is / dat men va de gezoor⸗ 
oock het minſte ontrecke in den beandt-offer. Ten ſaemterot, 
tweedẽ / Datfe beerdich zu / ende Dat wp zjn gelyck 
Dappere eñ wackere Enghelen / ende tot Ben minste 
wenck gheveedt;tmant’t zu dat Godt / 't zu Hat Den 
menſth eenich ghebodt gheeft / wu woeten het ſelve 
boorwaer / met de ſelve neerſtichẽendt / ende eerbie⸗ 

Az Dure 
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dinge hol-beennen. Ten derdẽ / ſu mast ſimpel ende 
een voudich weſen / te weten / dat wu De ſelbe pure⸗ 
lück ter eeren Godis doen / niet om eenich gemat. 
Ende hierom te’t Dat Die oprechteljck gehoorſaem 
is / gheen onder-fcheedt en vindt iwt ghene hem gez 
boden wort / oock in de alder ſwaerſte ſaken te aen= 
beerden. Ten vierden / ſu moet vol·herdich weſen. 
Teu büfſten / vlütich. Ten ſeſten oodtmoedich. Ten 
ſevenſten ſu moet unt De liefde eñ debotie ſpruuten. 
Ten achtſten / met eene gheeſtelücke blÿdſchap. Dee 
merckt ten tweeden d'exempelen Der heuligen / Die 
oprechteljck onderdanich hebben geweeſt / gelijck 
twas Abrahã / eenen Weltgtens Joannes genaemt/ 
ett. ende wu mogen ons ſchamen / dat wu ſoo neus⸗ 
wijsg willen weſen: Mant al maer’t Dat wp ieman⸗ 
Den onderdanich maren / Die foo ſeer in geeſtelücke 
faken niet ervaren en waer; nochtans / ghelyck 
Cli machus ghetunght / Dodt en ts niet on recht⸗ 
Geerdich / Dat hu fulcke ſtelen ſal laten bedzoghen 
worden Die met een gheloof ende oodtmoedichent / 
haer ſelen eenen anderen onderworpen. Ten der 
den / bemerckt de ſtrafſe der on ghehoorſaemheudt 
ban Adam / Saul / ende Lan Dien Propheet in Be⸗ 
thel / ende weeſt verſchrickt. Ober denckt / Dat den 

Det Weluck meeſten trooſt / ende gheluck der Henlighen is / te 
Der ghehoor⸗ weten ende te Doen Den Goddelijcken wille / ende 
ſae myeydt. Dat den onderdantahen Defe goederen mede deel: 

achtich is. Ten bierden / bemerckt Datter gheene 
berdienſte en is ſonder ghehoorſaemheudt. Want 
foie wordt Daer ghevonden / Die ſÿnen knecht ſal 
willen loonẽ / die voor fijner meeſter nieten ſal wil⸗ 
len wercken / noch fijnen wille nieten begheert te 
Doen s Ende De ghehoorſaemhendt is ban ſulcker 
weerde / datſe al het ghene Daer ſu aen Komt bev: 
dienſtich maeckt / oock De wercken / Die uut haer⸗ 
ſelven noch goedt noch quaedt en waren / gelijck 
hier boor⸗tüjts het roedeken van den Koninck Mi⸗ 
Das / al mat het gheraeckte / in louter goudt 
Gevanderde. Ten laetſten / bemerckt (aen - gez 
fien Dat au op foo beel-Dev-lep manieren / uwen 
Heere ende Godt toe behoort)hoe groote ſonde Dat 
Bet is / te murmureren / niet te willen Oee efen 
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weſen / ghelück her blijekt in Chore / De kinderen 
han Ffcael / ende Maria De ſuſter ban Mopſes: 
Zoo dat den 9. Bafilfus ſeer wel gheſendt heeft: 
De ghehoorſaemhendt verdient eenen meerderen 
ꝓris ende loon / dan De goede wercken ghevoeght 
met matichendt. 

GH EBED.E, 

Mijnen Schepper ende Verloffer „mijnen Heere „ende Godt, 
fiet hier u fchepfel, uwen dienaer, uwen Sone, dieuop on- 

tallijcke maneren verbond ben,om uwer Godlijcker Majeſteyt 
onder-danich te weſen: Maer eylaes! al út dat allen dinghen u 
onder-danich zijn,endedat ghy my dit al verleent hebt, op daf 
ick u foude ghehoorſaem weſen; nochtans naer texempel van 
den verloren Sone,ick ontfange uwe goederen ende Wel-daden; 

ende en begheere niet onder-danich te zijn, als oft ich Wijfer, Dye gchaoꝝ 
endevoor-fichtiger Waer dan ghy,ende de ghene, die ghy dn — 
hebt om my teregeren. Ende hier-om is't; dat ick niet en Weet ende omufiee 
Waer my keeren; endeleve vol forghe, die nochtans gevuftelijck, 
foude konnen leven, waer't fake, dat ick mijn betrouwen op u 
ſtelde. vant wat Weet ick, Watmynuis ? Dit weetich, 
alleen „ datich_u behoor ghehoorſaem te weſen, ende op te 
draghen met den Patriarch Abraham mijnen wille, die mijnen 
eerſt gheboren is,endemijne vrijheydt;, Dit doe ich als heden in 
de teghen-Woordicheydt van uwe Goddelijche Majesteytende 
gheheel u hemelfch heyr, ende ich begheere in alles ghehoorfaens 
te weſen, mijne Overfte te bekennen als uwe Stadt-houders, 
endedefelve met eene op-rvechte liefde, alle eere bewijfen gheen- 

…_ fins vonniffen bare gheboden : want die oprechteljchen heeft 
leeren onderdanich vveſen, en vveet van gheen vonniſſe te strijc- 
ken.O foeten Ieſu, die om mijnen t vville ghehoorſaem zijt ghe- Philips. 
pvorden tot de doodt des cruycestoe , endeuyt u lijdend’ onder- 
danicheydt in u-felven , ende ons voorts gheleert hebt door u 
exempel, ende vernvonnen; Ghy ſeght, Niet mijnen vville, maer 
denuvvengheftiede . Sal ick dan ſegghen, niet uvven vville, Lucas. 
p Heere Godt, maer mijnen vville ghefchiede „ Preder-fhaende, 
ontfchuldighendeendeteghen-fprekende foo dickWijls als mijne 
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finvelijckbeyde „ende mijn eyghen goedt-dunchen anders ſullen 
raden dan my de gehoorfaembheyt leert>Ghy ſeght, Icken foeche 
mijnen Wille niet, maer den Wille van die my ghefonden heeft; 
ende ich daer-en-teghen, ‘ten xy dat het my wel fmaekt, ende 
behaeght datter gheboden Wordt, foeche menichmael mijnen 
Wille te doen, Maer ick offere u deſen nu tot een lach-offerande;, 
op dat ick voor-daen den felven niet en ghebruycke ‚noch in't 
Leyn, noch int groot „ten zy dat het u behaghelijck is. VVant 
niemandt, o alder-minnelijchsten Heere en leeft voor fy-felven, 
maer tot uwer eeren „endetot uwen dienſt, die u gheweerdight 
hebt voor onste leven , ende te flerven.Och oft ick in der waer- 

beyat fegghen mochte ? Ickleve nu,voor-Waer ick niet, maer 
—— Chriſtus in my! PVant wat iſſer ſaligher, dan mijnen boofen 
kostte te bees Willedse my foo dick-oijls bedroghen heeft, ende noch daghe- 
(aken lgcksbedrieghe „als ich den felpen volghe,uyt te fchudden :ende 

den wwen aen te trecken, die den regel is van alle goeden Willen? 

© eeuwighe wijcheydt, ſtiert my in de paden wwer gheboden, 
ende onder-Wijft my,hoe dat ickuwen wille alleen fal konnen 
vol-brenghen: Want o Vader des huyſgheſin: die my gheroepen 
hebt in uwen Wijngaert , ick en fal van u gheenen loon konnen 
verwachten als ghy de arbeyders loon fult gheven naer hare 
wercken, is t dat ich naer mijnen Wille ende goedt duncken fal 
ghedaen hebben: ende niet naer u vvel-behaghen, Verleent my 
dan gratie, o Heere, dat ich den felpen mach kennen „endet 
ganfcher herten vol-brenghen. Amen. — 

lean5. 

Practijcke om de ghehoorſaemheydt te oeffenen, 

D Eerſte is / neerſteljt bemercken wat Oberſten ende. 
lendts mannen dat u Godt in elck werck ghegeven 

heeft; ende daer nae haer lieden gheboden / ende wetten 
onderſoecken ende onderhouden / daer en wordt gheene 
deught gevondẽ / die haer berder unt · ſtrect / ende die pro⸗ 
fütelycker gheoeffent wordt / als de ghehoorſaemheydt, 

De tweede / neerſteljck volbrengen /t ghene onſe ou⸗ 
ders / ende meeſters ſullen gheboden hebben / oock in de 
alderminſte ſaken. Hier om heeft de H. Catharina bvãder 
Senen in’: huns haerder ouders lebende / in haven —* 
Ea Be 9 k ’ 3 er f 
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Ber Ehriftus/in hare Moeder/onfe lieve Bouwe geeert/ 
eit Befe met alle forghbuldichept onderdanich geweeft, 
De Derde/als wu’smozgens onſe wercken fchicken/ 

He felbe altijdt na den veghel ban de gheboden / ende dert 
Wille des Bberften/ dat is ban Godt almachtich ſchic⸗ 
ket ende ſtieren. 
Be bierdesin alle twijfelingẽ / voor al: Godt door eert 

Sgodtmeedich ghebedt / ende Daer naer onfen Oberſten te 
rade gaen / ende dat met eert — ober gebẽ ons ſelfs. 
Be bijfde/fijn herte ghereedt maken/ tot de geboden / 

Bie ons (waer ende laſtich ſouden konnen ballen. 
Be ſeſte Bick wijls út fijn herte / deſe moorden obers 

legghen: Die u hoort / die hoort mp: Dat is / de eeuwighe 
Wüshendt / goethent ende macht; Der Welcker niemant 
en kan weder · ſtaen. 
Be febenfte/tot gheender tijdert ſoecken den Oberſten 

tot ſjnen fin te trecken /ntaer fine redenen boorts bren⸗ 
ghen met een over geven fijns f elfs. 

Schiet-Ghebedekens. 
Preeckt Heere , vvantuvven dienaer hoort, t‚Rege, 

J Heere vvat vvilt ghy dar ick doe? Ator.g, 
Ick heb mijne hauden op- gheheven tot uvve gheboden, die Pfalm.r: 8. 

ick bemint hebbe,endeick ſal my oeffenen in uvve recht- 
veerdich-makinghen. 

© Heere vvant ick ben uvven knecht, ick ben uvven knecht, pᷣſalm. us 
ende uvver dienfl-vrouvven Sone. i 

Her XVL CAPITTEL 

Meditatie van de Ghiericheydt, 

De voor-flollinghe der plactſe, Bemerckt ende acn-fiet 
alle De menſchen ahelótk op eenen bevelj klimmẽ / 
ende Doe dat Chriſtus de armen aenteudt/ende Dak 
De ſelbe onfen Datich-maker foetelijcken na-bale 
ghen / d' andere den duuvel / oft fuel fammige onfers 
Salich · maecker / maer door Dien datſe ober laden 
zun dicwüls neder· waerts in't opklimmen vallẽ. 

Bidt den Heere / dat hu u herte tuil verlichten / op 
Dat ghu De weerde Gan de armoede fout magen hee 
kennen / die den Heere Gan Dat hu in Defe werelt gee 
komen is / in meerde gehoude en tot Det Doot toe, 

je 4 es 



576 Den IL. Boeck. Het XVI Cap. 

Wat de ghie N Et in point. Bemertt mat De ghierichent is / te we⸗ 
vicjepdt. is.RAten eene on vberſadelÿcke begheerte ban geldt / 

ende goedt deſer wereldt; waer door den menſth het 
ſelbe in ſultker vorghen toe gedaenis | Dat bp niet 
en kau vergheten / als fijn gheldt hem ontnomen 
wordet / Hu foeckt ont noodighe ende nieus ghierige 
dinghen / oock ſo mwijlen met ſchade Gan eenen an? 

deren / ende bewaert die met al te groote ſorgh·vul⸗ 
Doe lelijk dichent Ten tweeden Dae leelije Defe ſonde in haer 
goot aen ſelven te rerſt teit opftehte ban het voor wor fel 

ſelvber / ende hoe Dat Ben meſch hem Leenemael eene 
ſlabe maeckt ban het gelt / een ſſetht metael vander 
aerden ſos Dat De mievichent eenen af goden dienſt 
ghensemt wordt) maer door Guniet beter / nochge⸗ 
ikKigher ent wordt / aengheſten Dat het bupten ons 
is dan alleen Dat ons Daer door eenighe jdelheydt 
aen waent / eetdedat toa rjck ghendemt worden 
Ten tweeden / hoe leelijck fn te / Aabvermidts De edel⸗ 

heudtende weerdſcheydt van den menſch / Die hiet 
tse gheboren ende geſchapen is / dat ha door de tief? 
De foude befitten Godt / die allen ong goedt is / en⸗ 
De Gj verworot ſu ſelben Door de ghierichendt tot 
ſlechte ende berganckelcke Dingen / ende acht 
meer Get gheldt Pt welck eene verworpen ſubſtantie 
is / dan ſyne ſirle Ten derden / ter dorſake Gan dE 
mantiere / Die men ghebrußckt ſilver ende goudt te 
bergaderen / aengheſten Bat Get den menſch noodt⸗ 
ſaeckt om hem te begeben tat het alderſlechtſte ges 
win / oock met ſchande / Booz twiſt ende kübagie / 
prrickel Gan fin legen te verlieſen / ende onſpreke⸗ 
Wecke ſorahvu dicheden waer door Get herte op on⸗ 
talljcke manteven / her waerts ende der waerts 
berſtrout wort / ſos datter gheenen tydt noch plaets 
fe gebonden en wordt / daer men gheruſtelyck op fia 
ſelhen oude moghen letten. Ten vierden door dien 
Dat men't met be ſelbe ſorghbuldichent ende neer: 
ſticheudt bp eert moet houden) het ghene nu verga⸗ 
dert is, Ten Gijfden / Dat oock naer het gheboelen 
Gast alle De Bepdenen / eenen ghierighen menfch/ 
gaar bew aider verworpſten gherekent wordt / alg 
Die gheen geniet oft ghebeupek ban ſjn gere ay 
— — Heeft / 
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heeft Jende ſu ſelven al-túdt meer ende meer belaſt 
Door het ghene dat hu vergadert. Bl 

_ Het 2. point. Bemerckt waer toe dat ghu ten laet: 
ften/ afte Defe goederen wilt bu een ſchrꝛapen· Ten Boe anver⸗ 
eerſten / den ghierighen flelt hem voor ooghen pens — dat⸗ 
ende ruft / ende fiet hier en⸗ tegen / hoe dat hu rücker — °° 
wordt (welck ghebeurt in alle aerdtſche dinghen) 
hoe Dat de begheerte Gan goedt te vergaderen oock 
meer bermeerdert / gelück up in den water ſuchti⸗ 
ghen menſth daghelicks ſien gheſchieden met het 
druncken, want de ongoddelücke en hebben geenen 
Grede. Ten tweeden / ſtelt hu hem voor oogen het ge ⸗ 
mack des lichaems: ont wei ghekleedt te worden / Iſaiæ 48. 
teckerlijck te eten jetc.om welcke redenen / eulaes!dẽ 
rücken breck begraven is geweeſt in De helle. Ende 
om de waerheut teſeggen / wat geben De rijtkdom⸗ 
men den menſch anders / dan koſt ende kleederen? 
Boo maer anders niet-met-allenzende dit en ghe⸗ 

brꝛreeckt den gemẽ oock niet. Maer den rijcken heeft 
eene fake meer / te weten / dat alwaer geel vijckdoms 
men zijn al daer oock veel hulpers gebonden wor⸗ 
Dern / om De ſelve op te maken / eñ te verteeren eñ Dat 
De welluſtẽ een ſonderlingh boetſel zón ban meni⸗ 
gher hande ſieckten waer af / Die ſober ende matith 
zijn / niet af en wetentende dat Ip hierenboben on⸗ 
tallijcke inſtrumenten heeft(het welck alder meeſt 
te beklaghen is) ban gulſichendt / onkunſhent / ende 
ban alle andere ſonden om hem te brenghen tot De 
eeuwighe bederbeniſſe / ende niet en heeft in eenen 
ſlibberachtighen wech maer mede hu fp ſelven ſou⸗ 
De konnen weder houden. Wat heeft Dan den rijc⸗ 
ken / waer door hu fp-felben foo grooteljcks ſonder 
redene tuil verhoobeerdighen op ſÿjne rjckdom⸗ 
mens Aenghemerckt dat de rückdommen gheene 
oprechte eere en konnen mede brenghen / obermidts 
datſe minder zin dan den menſch / ende uut haer- 
ſelven niet en hebben Dat prüſens weerdich ts. Bez 
mevct tent vierden / in hoe Geel ſtricken des dunbels Seghierighe 
datſe ballen / Die hier begheeren rück te weſen: md 
fant dein moetel Gan alle quaet / is de begheerlück zuses, 
Hendt. Teneerften / (pen konnen haev niet beghe- 
Gen tot het ghebedt / want al-Daer ig haer · lieder 
y Aas herte / 
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herte / daer haven. ſchat ende theeſoor ig. Ten tiwee⸗ 
den / fn ghevoelen eenen af-keer ban alte mevcken 
Ban Godtobruchticheudt / aengheſien dat al tüdt 
ghebreck lijden / ende niemermeeren konnen ver⸗ 
faedt worden. Ten derden / ſuſchrapen ‘tal hu een / 
Boe ende in mat manieren datſe konnen,’ t zu datſe 
gheoorloft zyn / oft niet ende zón in ſulcker boegen 
herſot op het gene datſe on-vechtbeervdelijcken Gere 
madert Gebben / dat het bp-na on-mogelóek is haer 
te brenghen tot vefkitutie/ oft om weder om te ghe⸗ 
ben Datfe guale gewonnen hebben. Ten vierden / 
alffe komen te ſterbe / wordenſe bu na wanhopich / 
ter oorſake ban De ſcherpe rekeninge / dieſe moeten 
doẽ / om datſe den armen ontrockẽ hebben / Dat den 
armen toequam / ende om datſe ban have goederen 
moeten ſcheuden Vus / o menſch / worpt Gan u uwe 
rückdommen / gelückerwis oft ghpin eene groote 
tempeeit oft on-meder ſoudt moeten verdrincken 
end? vergaen ten waer Dat aju u ban de goeder? 
entlaftedetsende ent wilter u herte niet op ſtellẽ / ist 
dat ghu oberbloedich ban vjcdommen zót/ op Dat 
gh ten laeſten mooght ahevaken tat D' eeuwighe 
haben Ende na-De-mael/ Dat ahu alle dingẽ moet 
laten aen een ander / foo en ilt Gooz hen gheene 
blódfchap vergaderen / ende voor u D’ eeutwige tate 
menten /met het onrechtveerdich befit ende behou⸗ 
den ban eens anders goedt: Vnde 18 ’t bu al-Dien/ 
Dat gu (ten minſten) in De ure Des doodts / tet ſult 
moeten vevfaken /oft wederom geben / en wilt Dock 
foo langh niet wachten tot Dat ude doodt Obere 
galt/met foo graat eenn achtev-Deel ban uwe fiele, 

De ſotticheyt ¶ Herz.poine. Oberleght de groote dwaesheudt van 
Ber gierigen. De ghierighe menſchen deſer wereldt / die aen Godt 

deeeuwighe wÿsheÿdt / (Die haer hier honderdt⸗ 
mael meet / ende hier naer deeuwich leben belooft) 
nochtans wengheren in ſjne armen) weder om te 
gheben / deſe dinghen / die doch voor ſeker verloren 
ſullen gaen; ende ghelooben hiev-en-teqhen de bes 
drieghelücke wereldt/ende De menfchen Daer fh eers 
Klegn ghewin af te berwachten hebben. Ten twee⸗ 
den / aengeſien Dat ghu maer venen uat-Deelder Det 
ſelber zjt/ mat cene fatticheudt Dat het is / Dat zn 
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Die wenghert acn Godt weder om te ale ben/ ende 
berquiſt aldus Dat eenen anderen toekomt / Maer 
af ghu naderhant fcherpe rekeninghe ſult moeten 
gehen. Ten derden / dat ghu lieber hebt eenen oogẽ⸗ 
blick vijck te weſen / oot mét ſoo Geel ellenden / ende 
hier namaels altijdt arm dan inder eeeuwichendt 
met eene on ſprekelücke glorie rück te zijn / ende al- 
hier met Chriſtus uwen Koninck ende Heere / boorz 
eenen korten tüdt arm. Ten vierden / Dat abu deſe 
ſlechte eude berworpen dingen / ſoo grooteſücs zijt 
achtende / als de kinderen hare beuſelinghen / ende 
kinder ſpelen / daer nochtans Chriſtus ende alle de 
wijfen ſulcks gantſeh niet gheacht en hebben . Ten 
büfden/dat ghu uwe ſiele / al·waer De gheheele we⸗ 
reldt niet bp te gheljcken ents / ende waer boor 
Chriſtus onfen Saltch-maker de doot gheſtorben 
is om ſulcken flechten prijs herkoopt / oft ten mine 
ſten on bol maect ende avm laet ín ’t toe-komende 
leben; ende alſoo de rücdommen meer acht/ dan u⸗ 
ſelben. Ten ſeſten / al hoe wel dat den Heeve ons 
belooft /Dat als fup eevft’t vijcke Godts ſoeckẽ alle 
andere dinghen ons toe geworpen fullen moden / 
Bat nochtans eenen ghierigen Dit veronachtſaemt / 
als oft hu Godt niet en betroude. Beinerct hoe dat 
den Herre op Defe wereldt De ghierighe menſchen roL7s 
ghefivaft heeft/hoe Dat hu Achan am fine Diebere 
beeft doen fEeentaben; Jefabel/ die De Mmn-maert ‚.Reo.s. 
ban Naboth begeert hadde; Ananias ende Saphi⸗ Ator.s. 
ta / voor Dien Datfe iet ontrocken Gan De goederen / 
dieſe baar De voeten derApoſtelen brochtẽ / ende den —— 
Bervader Judas alle met eene groutuclijrke doodt Matth. a7. 
gheſtraft heeft. ’ 

| Meditâtie van de Armoede. 

De voor flellinghe de plactfe, fal weſen onfen Satiche 

Make te fien met fijne diſcipelen flechtelick ghe⸗ 
kleedt / hongherich / in groote armoede venfende 
Door Bergen ende (teder / ende dat wu als pelgrims 
hem volghen op Den bevelj. 

Het Ghebedt, WBidt op Dat ghu moogt kennen Be 
weerdichendt Gan De armoede. Dat be as 
_Heer.peint Bemerckt Dat D armoede ip eee — moedeis * 

loache⸗ 
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loocheninghe( ten minjten metter herten) Gan allt 

* 

untwendelÿcke falen / ſy fchickt oft boeght Den 
menſch geheelück / ſoo met uutwendelick als mwe⸗ 
Belek / FHoor foo Geel alg Dit ban noode is. Ten eer⸗ 
ſten / deſe gielt iwt verſtandtin een oprecht gevoelen 
ban deſe ſaken / gelijck fu in de tegenwoordicheut 
Godts sijn / eude betoont datſe tn der waerheudt 
verganckelück / ſſecht eñ ſchadelÿck zijn. Tẽ twee⸗ 
den in den ille eenen af · keer ende eene walginge 
Defer dinghen. Ten laetſten in't werck een bol· ko⸗ 
men verſdochens(is't Dat ha van Gode tot de bale 
tnaeckthepdt gerdepen werdt.) @Ger-teght oft ghu 
Defe deughdt oock groot acht / hoe ghereedt Dat UL 
zöt u bieedt te maken ban alles / waer’tfake dat 

Be armoede Uiver frele ſalicheut oft den noodt ſulcks Gan u ver⸗ 
38 cate moe⸗ 
Ber bant alle 
deughden. 
Augl. z.de 
Civit.Dei 

cap. iz. 

Ambr.l.z. 
in Luc. 

Marth.19. 

Iſaiæ 48. 

Aug.fet.28. 
ge verbis 
Apoft. 

euſthte. Bemerckt ten tweeden / dat gheljcker wüs 
Be hegeerlückheyt den oorſprantk ende den wortel 
ts Gan alle quaedt/ ende den fondament-fleen GAN 
Babulonten / gheljck den hepligen Auguſtinus hes 
wüſt; alſoo is d' armoede ende Het verſmaden det 
rytkdommen het beginſel ban alle goedt / ende een 
moeder ban alte deughden / den grondt · ſteen vanſt 
hemelſch Jeruſalem /ende Gan onſe alder hoochſte 
fattcijegdt, De vedene is / aver midts datſe ons bez 
neemt Het inſtrument ban alle ſonden / welck is Den 
ryck dom / die de gulſichendt ende hoebeerdichendt 
boedt ende onder houdt; ende brenght mede ee⸗ 
ne noodt ſakelückhendt / ende vlütichendt om mel 
fe leuen: aen-abeften Dat het naer het gheboelen 
bande eeuwighe mifhendt lichter is / Dat eenen 
Kemel paffeve dae? D’ oge ban eene naelde / dan Dat 
den rycken kome mt vijcke der hemelen. Ghelooft 
jp dit oock f Bemerckt hiev-en-boben / Dat d’ are 
moede De fonden vepntaht/ naer De ghetungheniſſe 
ban defe fcheiftuwes Iek Heb u berkoren in den oben 
Der avimoedesernde Datfe dert mensch bebrijt ban alle 
mereldtljeke bekommeringe / op Dat iemant Bodt 
alleen foude manden Dienen ende gen-Hanghen. B 
groot gheluck dev Chriſtenen / wien gejont 18 datſe 
mer d' armoede Den hummel konnen koopen ende bee 
erben dat u dan d' armoede niet en miſnoege / want 
Daer niet rjcker en kan ghebonden worden. — 
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Metz. point Bemerst Dat De armẽ aen Godt d al D Amadé 
Der-aengenaemite sjn/aen-gefit Dat jp Warmoede am gerwen 
bzĳj-twillichlijek aen-ahenomen /cnde ſonderlingh | 
tu haer ſelben bemindt heeft ende de rjckdo mmen 
hier en tegen / ende alleeeve/heeft hu foo in ſyn ge⸗ 
boorte / als na der hant in ſÿn lebẽ / eũ ten laetſten 

tt (Gin doodt teenemael met De voeten getreden: die 
als hp růck mas / om onſẽ t'wille avm is gemordẽz „Cors: 
foo dat hu niet en heeft gehat waer bp fu hooft op Luc⸗. 
vuften mocht / eñ heeft een arme morder ende arme 
diſcipelen verkooſen. Ende oa moeten ons laten 
voor ſtat / dat hueenen ſtaet verkoſen heeft Die hem 
hetacmde. Deſghel cken hebben alle de Heylichen 
gedaen / die met Den 19. Apoſtel Paulus alte diñgen Philip5- 
geacht heben als dreck / haer berheught hebben in 
honger kommer / vorſt / ende niet met alten te beſtt⸗ 
ten: ſoo Dat den 3. Franciſtus heulichlück den 
genen Die armer waren dan hu/bengdde. Hier en⸗ 
tegen de wereldtſche menſchen / ende de ghemacke⸗ 
lcke dienaers ban Sodt al⸗machtich / geben haer 
met bollen toe-[taë om vijckdommen te bergaderẽ / 
op datje koſtelück / tierlüjck / nieuſgierichlck / ende 
ghemackelck ghekleedt moghen zjn / ende op De 
ſelbe maniere ober tafel / ende in hare wooninghe 
onthaelt mogen worden / hier door gebeurt het dat 
fp geern zjn in geſelſchap Gan have brienden / ende 
miet geerne en dienen / ett Berſmaedt deſe dinghen / 
niet min oft meer Bau gelck alg eenẽ Die een man⸗ 
nelijck herte heeft / eenige beufelingen ende kinder- 
fielen veracht / ende hebt u herte gheduerichlück 
gebeſtight in't gene Dat eeuwich ende onvergant⸗ 
kelück is / ende alg eenen vromẽ ſoldaet ban üwen 
Salichj-matter Die u boor·gegaen is / en hebt ghee⸗ 
nen grouwel Gant gene Dat lãſtich eñ morpeljcig. 
Bemerckt ten tweeden / hoe verheben Dat is Her Pet goedt eũ 
moet Gan eenen Keligieus Die de armoede onder ame Dee 
Houdt / waer Dooz ijn boten alte aerdefche dinghen Pevsisvee 
wandelt / ſoo Dat hp oock met De moordẽ niet en be⸗ 
gheert iet fn te naemen /op Dat fún herte Daer aen 
miet en ſotide ghehecht worden. Cen derden / hoe 
grooten ſtrüdt dat hier in gelegen is / aen· gheſten 
Bat hier dooz Den meeſten deel Der menſchen ber- 

: ; vonnen 



Eecl. 31. 

Chryfho. 
47 in Mart. 

2.Cor. 6. 

Grad. 16. 

Matth.ig. 
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tonnen sijnde door hunne in geborene hegeerlijce 
hent/foecken over alt ghene hun aen-gaet/ ’tgene 
ghemackelijck fg /ende t gene eenich ſchünſel heeft. 
gan bevheben te zjn; hierom feat oor feev wel den 
Wüſen man: Salich ts Den man / die na tgout niet 
wech gegaen en is: wie is deſen / ef op ſullen hem 
peifenstmateene groote glorie tet dan de begheer⸗ 
Wijckhepdt te berwinnen / door De welcke alle mens 
chen haer laten verlenden / wereldtlücke / gheeſte⸗ 
Heke ende vack De flappe ende flauwe Keligteuſen? 
waer toe Dient het gente Dat Bern . Chruſoſto mus 
feat: Defiele Gan eenen armen blinckt als het 
goudt / fchijnt als eenen koſtelcken ſteen / verkeert 
met De menfchen alg eenen Enghel / en is den Dupe 
belen niet onderworpẽ / ende ig altijt bp Godt. Ten 
bierden /Dat deſe armen / gelück Paulus getunght / 
zijn alg niet hebbende / ende alle dingen beſittende; 
ende ghelück hier voortijdts Climachus ſende / ee⸗ 
nen monineck / die hem bloot gemaect heeft ban alie 
faken sig eenen Heere Gan De gheheele wereldt. Be⸗ 
merct ten vbifden / Dat die't al verlaten fullen hehe 
ken ende den heere nae⸗ghebolght / hondert voudt 
ontfanghen ſullen / ende fitten op De twaelf ſtoelen / 
oordeeſende De twaelf gheſlachten Han Iſrael / ende 
datſoo wanneer als De Koningẽſullen ſtaen / eit de 

De Godber 
ycke voor⸗ 
ichticheydt 
geer Den ar⸗ 
Anette 

Pfalm.33. 

Pſalm. 143. 

machtighe deſer wereldt ſullen beben. Beſiet / o Ke⸗ 
ligieus / oft ghu oock in Dev waerhendt mel ſoudt 
moghen ſegghen: Siet / wu hebben ’t al Gevlaten/ 
ende oftu berte niet aen eenighe kleune beuſelin⸗ 
ghen ghehechten is / die Gan te boren alle dinghen 
foo kloeckelyck hadt verloochent. 

Het 3 point. Bemerckt Godts Hoor-fichtichendt 
over dert avmen/ nae het ſeggen ban den Pſalmiſt: 
Be rvijcke hebben ghebreck ghehadt / ende hongher 
gheleden / maer Die den Heere ſoecken jen ſullen niet 
bermindert worden ban allẽ goet. Want den Heere 
booe-fiet denn acmen als fijn Edel-mans in tÿts fa 
hebben Godt Boog haven Hoof-meeiter/ gelijck het 
bolck gheluckich is / miens Den Heeve Haven Dodt 
is.Ten tweeden / Dat fp alleen meten ende beproe⸗ 
ben geeftelcke berheugingen in't binnen te haer⸗ 
Der herten / ſu en breeſen wiet / ſu en berhopen niet / ſu 

zyn 



— Vande Armoede. $85 

Sijn ſonder eenighe ſorghe / met luttel te breden; 
waer iu Epicurũs oock De falichendt (Felde : fp en 
gheboelen geene walghinghe als De vijcke / maer 
worden unt De ſteen rotſe met honich vervult;z ende 
als fu haer alſoo twel verblyden niet hebbẽde / dan 
De geheele werelt befittende / genteten fp De keerne 
fonder de note te kraken : Want die Bodt oprech⸗ 
telijck ſoecken / woeden Defe dinghen toe ghewor⸗ 
pen / gelück Paulus /Daniel/ ende Ëlias ahefchiet 
is / ende noch daghelücks alle Keligieuſe geheurte 
Ende hier om znfe geveedt in alle gheweſten Des 
wereldts fonder eenich teer-gelt te gaen sonde haet 
te begeven tot het bekeeren Der ſielen; want (u haer 
betrouwen op Bodt gheſtelt hebben / dat hu haer⸗ 
Wieden nieten fal Gergijeten. 

GEBED TE. 

O Koninchder Koninghen, ende Heere der heyr-krachten,o =Cór8. 
mijnen Salich-maecker,die als ghy rick, Waert , om 

mijnent wille arm ghewordenzijt, op dat Wy door uwe ars 
moede rijck fouden moghen Worden; verleent my dat isk tot 
gheender tijden en gae naer het goudt, noch en hope in het ghelt, Eedljr. 
oft fchatten „ noch inde onfekerheydt der rijck-dommen, 
ende dat ich niet te feer beforghten ben omt vijch te Voorden, 1. Tim.6, 

_aen-ohefien dat defe ſchadelijche begheerten de menfchen bren- 
ghen tot barebedervenifft. VVant Waer zijnfe die't filver tot Bar-3. 
fchatten vergaderen, ende het gout daer de menfchen tn betrou= 
Wen ? Sy zijn verdwenen ende ter hellen neder-ghedaelt. 
Hier-om,o Heere lr s.v „ef uwer eeren ende terliefden wwer 
armoede, die ghy begheert hebt door uwen Prophet , dat 
ick ghedachtich faude zijn, offere ick uwe Goddelijche Maje- 
ſteyt al hee ghene dat ick pan uwe milde handt ontfangben 
heb: noch ick en begheere u niet met allen van defen brandt- | 
offer met Ananias t° ontrecken noch ick en Wille niet foo forch- Marte, 
vuldich weſen, Wat dat ick fal eten, oft Waer mede mijn lic- 
haem. bekleedt fal Worden . VVant ghy zijt mijnen Vader, 
ende ghy weet dat wy dit al van noode hebben : ick fal dan 
vooral wrijck foecken ; ende ick Wees, dar defe dinghen my 

—V 
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Het exmpeel 
anfes Salich 
makere;. 

Iaiæ 66. 
Marth. Se 

Luc.1g, 

Matth.s. 
Lue.r 

Luc.6. 

2.Cor.6. 

Num.18. 

Pfal.7z. 

toe-gheWorpen fallen Worden : Verrezy van my dat ick mij 
herte foude villen laten vallen op een brochxken aerde,die'tot 
het rijck der hemden gheroepen ben, fonderlingh, naer dat xhy 
Koninck.van hemel ende aerde zijnde, alle dinghen om miß 
nent Wille verlaten hebt „ende en hebt niet ghehadt, o alder= 
mianelijchsten Salich-maker , (die wochtans den hemel voor 
wen ffoel hebt , ende de aerde een bancxhen uwer voeten) 
daer u hooft foude moghen op ruſten. Hoe, fat ick dan, oock, 
eenen ooghenblick , vet onrechtveerdelijck by my bewaren, 
Waer ick eeuwelijck mede ghepynight Worde? Hoe, fal ick ko= 
flelijcher dinghen ghebruycken, als ghy, die mijnen Koninck 
zgt‚ende d alder-flechtfte tot uwen ghebruy ck ghenomen hebt? 
En foude ick nier befchaemt weſen boven mijnen flact ch: 
kleedt te gaen , ende u fien naecht Wefen ? dat ick anders 
niet en foude doen dan goedt ende ghelt by een te vergaderen, 
ende u niet naer te volghen? Ick fchame my als ick ver= 
flaen dat de Heydenfthe Philofophen allen haer goedt wech 
gheworpen hebben, ende dat ich vol forghen leve , die uwen 
fone ben „voor den Welcken ghy, als eenen ghetrouwen, ende 
forgbvuldigen Vader altijdt beforght zijt.Verleent my degratie, 
dat ick alle mijn forghe in u Worpe, ende dat ick oprechtelijch, 
arm van herten ER ghy hebr gheftydt, dat de arme van 
gheeste (alich zijn ende dat het rijck der hemelen hen toe be- 
hoordt, maer de rijcke hebt ghy ijdel ghelaten.V Vaer om en be- 
gheereich niet falich te weftn ende t ontgaen de droevighefen- 
rentie. VVee u ghy rijcke! Want die u Waerachtelijck dienen 
zijn ats beboeftighesmaer veel menfchen rijck makende als niet’ 
hebbende,ende alle dinghen befittende. Ende hier-en-tuffchen en 
hebben fy niet eyghens met de Leviten noch en hebben gheen deel 
onder d'andere gheflachten, dan ghy bebt haer-lieden ghefeydt: 
Ich ben u delende erveniſſe. Maer my is t goedt den Heere aen 
te kleven, te Hellen in mijnen Godt, mijne hope. 

Praftijcke om d'Armoede Fonder-houden. 
D "Berfte”t zu Dat hp wereldelijch/’t zu religieus zy / dat 

bp over⸗ — ende by ghetal hebbe / al Dat hem toes 
behoort / 
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beh odrt / ende Hat hp fie oft hier tet onder is Hat hp ons 
techtbeerdelijc befit/oft fonder wete ban ffnen oberftE, 
Is t dat hp religieus is / dat hy over · legghe oft hpiet 
beeft dat niet noodich en is / oft al té curieus/ ende dit 
alle jaren eens oft meer / ende dat hj tallebereinbhans= 
den ende it de macht ban det Oberften. Het is voor⸗ Em Lette 
Waer eenebeklagbelijcke fake/dat een religieus / Diede gieus enmaet 
geheele werelt/ende al dat hp te berw achte hadde bers ſn berte op 
laten beeft/fún herte foude ftellen op een voofen-hoep: gern 
ken/een boecxken / een mefken /oftietfulcks'/eude dit 
fao beel te ſchandigher / hoe dat hp heerlicker de Werelt 
verwonnen heeft. hierom is ’t datter ſommighe ghes 
bonden Worden, die een vol ban alle hare dinghen heb⸗ 
ben / ende defe nieten bermeerderen/’tert zp Dat (pt ban 
te bozer vijpelijck over dacht hebben, 
Be tweede/dat hp alle feedbaerhept in ſÿne kleedinge 
houde / ende in al wat fijnen hups-rae5t aen gact ;ende 
bat hp al het gene ‘twelc hu fijne pracht cis t dat hu Wes 
reltlück is)oft (nt gemac ontreckt/upt-Ddeple aen Chri⸗ 
ſtum int bent armem ende Dat hp ober-decke de naeckte 
ledekens ons Dalich-makers / met tghene Daer ban té 
bozer de mueren mede behangen waren. 

Dederdeseenen-iegelijcken kan fp ſelven zen? ande⸗ 
reit onder worpen/ gheljck men verhaelt dat Thomas 
Moꝛus gedaen heeft/te weten / dat hem alſoo ban eenẽ 
anderen ban alles beſorght wort / ende met het gene dat 
hem ghegheben wozt te beedert 3p/'twelck befonderlijck 
De kinderen des hups⸗geſins / dochters / maer boben at 
religieufe perfoonen behoozen te doen : Die haer moeſtẽ 
berheugen/als fp eenige oorſake hebben om d'armoede 
te beproeven; toch het en is in geender manier? te bere 
draghen / datſe klagen/ende nochtans boor arme begee⸗ 
ren gerekent te worden / ende Datfe niet en konnẽ lijden 
Bat haer ier ontbzeke/ aent-gefien Dat oock de rijcke niet 
alen hebben datſe wel fouden Willen. 
Te bierde/als onfen ſtaet / ende de eere daer temande 

toe berheben is / berepfcht dat · men koftelijck geklecde 
gae/ foo kan dert ghenen Die naer De perfectie ende bols 
maecEthepdt ban armoede tracht / beminnen ende bes 
ſorghen Bat de kleederen Bie hp onder draeght / Becht eff 
berwozpen zijn / ghelijcker ban Den h. Carolus Boro⸗ 
meus bertelt wordt. 

5 b Ds 
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Teer moet De vüfde is/ naer het erempel ban anſen Salich ria 
hezer De avs ker / van den armen gheenen af keerte hebben / ende De 
mean De felbe liever dan de rycke / die hier haren trooſt hebbẽ / by 
Keke trooſtẽ. go ſtaen / met haer ſprekẽ / door fm felvensoft door de fijne 

De trappen 
gan Be avs 

Moeac· 

haer lieden trooſten. Eñ voarWwaer/alis’t dat bit mach 
dienen aen alle rjcke / oock groote Heeren eñ Princen / 
beſonderlyck nochtans moet het dienẽ Det religieuſen. 
Want het is onberdraghelijck dat de ghene Die profeſſie 
maken ban D'armoede t'onderhoudẽ / eñ Dat aen Sodt 
belovẽ / De felbe nachtans in haer epgen felben niet lief 
en hebben / ende Chriſtus onfen Dalichemaker Die d'ar⸗ 
moede verkoſen heeft / niet naeren Willen volghen/ den 
armen verachten / ende den vijcken naer Den mont ſpre⸗ 
ken. Want anſen heere is als eener armen menſch in 
deſe wereldt gekomen / heeft arme diſcipelen verkoſen / 
ende Geeft ghetupabt dat hp geſonden was om der ar⸗ 
men het beplich Guangelte te berkondighen „ende ghy 
religieus / die eenen naer-volger bã Ehuftus zijt / en fult 
ghu haer· lie dẽ niet beminnen / oft fout ghuſe ſom· wlẽ 
pack wel derrẽ berachte ghy toont booz-waer dat gijn 
Tuttel denckt op het gente vaer gijp toe gheroepen zit / eñ 
bat gie Gode belooft hebt / ende niet en pepnft dat gh 
ù acmoede moet tee ſchryven dar ghy leeft ende onder- 
houden Wwoet/jadat hier in uwefalichept gheleghen is, 

De fefte/onber-foecken tot wat trap Dat wy ban de 
armoede qhekomen zijn. Deſe zijn naer de leevinge bart 
Bet B. Bonaventura; Ten eerſten / alle tüdelÿcke Dinge 
berlaten; Ten tweeden/alle wereltlijcke ende tijdelijcke 
brienden ende maghen;Ten derden, fp felben. Oft wel: 
Len eerſten / niet beſorght wefen voor tghene dat tijdez 
Ick ende berganckelijck is; Ten tweeden / naer de felbe 
niet begeerlijck weſen; Ten derden/Defe berfmaden, eñ 
Die niet aenveerden / dan bedwongen zijnde. Oft op een 
ander maniere: Ten eerſten / met alles te breeden weſen; 
Ten tweeden / niet aenbeerde Dan dat nootfakelijck is; 
Ten derden/het felbe oock gheern Derben. Oft wel: Ten 
eerften/nierneme Sonder ban te bazen aozlof gebraeght 
te hebben; Ten tweeden / niet geben (onder oorlof; Ten 
Derden /niet hebben dat oberfchiet; Ten bierden/ in het 
gere Dat tot onfen behoeven ghegeben wordt / wenſchen 

het alder-flechte boer fp felben, Ten vjfden / blüde zijn 
als ons iet noodelijcks ontbreeckt. 

Onders 
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Onderfoeck vvaer door dat-men de ghebreken 
van de armoede kan bekennen: 

TE eerften / niet willen derden dat noorfakelbck is⸗ 
> twelck nochtans den oprechten armen epgen is: EE 
tweeden fijn evgen gemack tac-gedaë wefen: Ten der⸗ 
Den/ fijne dingen niet gadete Haen: Ten bierden/Lpeë te 
Bergaderen Dingen Die niet noodich en zijn, begeerlijck 

weſen ende nier geern te gebẽ: Ten vifden / dat Necht is / 
mis achtẽ eit gefparichept haten: Ten ſeſten / koſte ljcke 
ende konftelijcke gemaeckte dingen tot fijn gebzupek 
Begheeten : Ten ſevenſten tet ghebrupcken met een bez 
geerte bart epgendom / ſoo dat Gp qualijc te beden ſou⸗ 
Be zijn, waer’t Datnrë ’t hem af- name: Ten achſtẽ eeni⸗ 
ghe loofe treken ghebiupeken om deſe dingen te genie⸗ 
ten: T eit neghenſten tet verborghen / op ſlupten / oft be 
geren anderen iet hebben te bewaren: Ten thienſtẽ / iet 
ober leveren / upt deylen / ontfangen / geben / oft wel tot 
ſün ghebruuck upt Den hupfe nemen / door ſekeren aen⸗ 
ghenomen ende verſierden dorlof. 

Schiet-ghebedekens. 

js: datde rijckdorfimen overvloedich zijn , foo en vvilt u pyyy, 6. 
herte daer aen niet ftellen. 3 

Salich is derijcke die na tgout niet wech-gegaen en is,uoch MIE 
_ niet gehoopt en heeft * ghelt ende ———— Peel 
Soeckt eerftmae!het rijck des hemels, ende alledefe dingen Matth. 6. 

fallen u toe gheworpen worden. 
Armoede ende rijckdom en gheeft my niet, maer gheeft my Prov. 30, 

_ alleen mijnen noot-druft. 
Wy en hebben niet gebracht in defe werelt, ’tisgoock fonder 1. Thim. 66 
_ewijfel dat wy van hier niet wech-draghen en moghen, 

Ist dar ghy wilt vol-maeckt zijn, foo gaet verkoopt dat ghy Matth.rg. 
hebr,ende gheeft het den armen. 

Om uwent wille is lefus arm gheworden doen hy rijck was, 2: Cor, 8 
op dat ghy door fijn armoederijck {oudt zijn. 

D'eerfte Oeffeninghe van het bedeylen 
fijnder goederen. — dere tor be 

Eex.point. Bemertt tot wat eynde Batu de Koet dan mene 
deren van Godt ghegheven zyn / te Weten / DP vandoor ges 

Dat gu de felge niet anders dan tot fjuder eere eũ heben zjn 
ihk de Bb 2 vlee 

” 
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glorie / ende tot uwer ſiele ſalicheyt ſoudt beſteden. 
Ober-leght/ oft ghy dit al dus tot noch toe gedaen 
hebt. Cen tweeden / weet Dat het ons niet geoorloft 
en is / de ſelve leghe te laten liggen ende ſonder pro⸗ 
fyt daer mede te Doen / geyyckdten im t ECuangelie 

Marth, 25. dede / Die fijn pondt verborghde / maer dat ong bez 
volen wordt koopmanſchap Baer mede te doen / tot 
dat Ben Heere ſalkomenende dat op het adder pro⸗ 
fbtelhehfte, i8°t Dat wy getrouwe knechten begeez 
ren te Wefen/ ende voor foodanighe ghepzefen Wil 
ten worden; gelyck den genen Die bp den 1. Matth. 
in 25. den welcken Lijf ponden ont fanghen hebben⸗ 
de / noch vyf andere Daer by ghewonnen hadde. 
Denckt doch eens oft ghp niet en ſoudt beghee⸗ 

ren / dat uwe goederen in ſulcker voegen gebzupcht 
ſouden worden / oft ghy niet en ſoudt Willen / dat 
Bet faedt dat ghy inde aerde worpt / hondert mael 
meer voortbrenghe; endeleert hierupt/ dat den 
Heere met redene begheert dat ghy in fulcker Loes 

| glen uwe goederen foudt ghebzuycken / Hat ghy 
In welke genen ghetrouwen befteder/ofte uytdeylder ſoudt 
belan wy Moghen ghevonden worden. Bemerckt hier benef⸗ 
onfe geert fens / dat tgene ghyſeght uwe te wefen/ u in geenz 
moeten ghes DET manieren toe en behoort / maer Godt ; ende Dat 
begeerte ghy over- fulcksnaer u goedt- duncken ende bate 

allee/Bhier af niet en moogbt (chicken, Cenlaetften/ 
ghyen zyt niet getrouw/m dien dat ghy jaerlycks 
(om fog te fcaghen) hondert hont Winnen/en noch⸗ 
tans alleen yck tachentich uwen Heere gheeft;enz 
Be twintich verquiſt in pdelheydt / ende in u epghen 

Luc. 16. ghebruyck: gelyck dien knecht dede / van den welc⸗ 
Ken Wp geſchreven vinden bp den H. Euangeliſt. 
Alſoo doet hp / Die fijne goederen /niet op-rechtez 
Ick en ghebrupckt ter eeren Godts / maer tet ſyn 
epghen eere ende groothepdt / oft eenighe pdelhept 
daer in ſoeckt. 

Dꝛy ſoorten Herz.point. Bemerct datter Dap ſoorten van men⸗ 
ban menſchẽ ſchen /oft knechten / oft om beter te ſegghen / van 
oft kinderen) / kinderen ghevonden Worden. D'eerfte zijn De ghe⸗ 
op Beert me / die De goederen van haren Meere oft Dader 
geeneren ge verdoen tot ſynder ſpyt ende oneer / ende hier doorz 
baupekende, hembeveehten. Soodanighe zynſe / die hare goe⸗ 
woot deren mig-bzupeken tat aande ke eiche 
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tamelbche pracht / ende haer mede - gheſellen door 
haer exempel / oft ander-fins Ber wecken om hun na 
te volghen / oft mede - deplent de ghene Die ſulcks 
doen am dat fit te begmameljcker fauden mogen 
doen / ende in fulcker voegen onder houden fp met 
hare goederen De Ljanden Godts. Enmoghen 
wp Gaer-Iteden niet met recht verghelycken / vp de 
ghene die van haren vader „oft nitefter ghelt ont: 
fanghen /om haer te dienen / ende te befchermen/ 
ende dit ontfanghen hebbende / hueren met bet fel 
Be moopdenaers am haren bader/aft heere te Verz 
maagden / ban de welcke /fp haer felven t hooft Dea, ſoorte. 
maken, B'andere ſoorte is Ban alſulcken / die Godt Mach. s. 
willen dienen / ende de ryckdommen / ghelyck de 
Samaryten Godt ende den Afgoden dieñſt Wilden 
bewyſen: fp Willen den koop handel dryven Loor 
Godt/ende boe? haer eygheũ (elven. Deſe over al⸗ 
Baer den Beere ſhne wapenen ſtelt / willen Daer has 
te Wapens bs voeghen als dẽ Heere felve : alg deit 
meefter t\weelf ponden betaelt worden / ſoo nemen 
ſy Daer Lan tot haren voor·deel be fes / dit is een 
Beel vande glozie ende bart profDt. Dit zynſe die 
ude teghen woordicheyt Godts Herren ſegghen/ 
Batfe eens deels haren epghen wille / eens deels DE f 
ille Godts begheeren te val-bzenghen,Dederde De derde 
faozteig/die \uel Weten dat’tgene fp beſitten / haer hair ban & 
niet toe en behoort / ende het felbe Bode op· dragẽ hanen 
ap dat bhp naer fijne beliefte Bat foude gebruucken / 
ende onder-faecken ſorch· vuldelyck Goe dat ſy dert 
Heere hier mede eenighe vreught / eenige eere/ende 
glozie fouden mogheñ aen doen. Dit zjnſe die ghe⸗ 
heelyck over gegeden zijn in Godts wille / ende gez 
Banden zijn ſonder vlecke / ende Die de rijckdommẽ 
deſer wereldt niet ghevolght en hebben: Deſe / op 
datſe de Difcipelen van Theiſtus onfen Dalichz 
maker ouden mogẽwoꝛden / verſakent ciiverlatent 

al wat fp befitten/ ghelijck bp den heyligen Euan⸗ 
gelift bevolen wordt. Over-leght bp u felben onder Luc. 14. 
wat ſoorten oft getal ban menſchen dat gip tat 
ae toe. gheweeſt hebt / ende voordt · aen efen 

Men ſal Het. point, Bemerckt dat · men in den dach des I. . oodeels / een ſcherpe dins al houden Dan rj mngie mas ip 3 outs 
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ten gheben in ontfanghen goederen : Want van het bedeplen der 
pevach den ſelber ſpreecat Den H. Mattheus in fou 25. Cap. in 
go els bant ſulcker voeghen als oft men als dan geen acht nez 
be gE menen (oude op anderefalten. Cen tweeden Bez 

— fan” merckt Goe dat menschelijke begheerluckheydt in 
deſe Werelt al-tht uyt is / om tar het hoochſte te gez 
rakẽ / erde anders niet en wenſcht dan dat het gelt 
feer el befteedt ſoude worden in ſpyſe / in kleedez 
ren/in huyſinghen ende landen / ende hae ſottelyckẽ 

Palle bur dat het gedaen is Dat-men niet eens en denckt op 
gen defer we: De beſte woonplaetſe / noch ap al-fulcké ſpyſe / klee⸗ 
— — deren ende vercierſelen Die in Der eeuwicheyt due⸗ 
pe and ren fullen. Jen foude voorwaer ſoodanigen koop⸗ 
maer im het MAU voor onwys ende dwaes achten/die voor den 
geefteljck eñ ſelven pes (oude konnen eene koſtelycke peerle bez 
geuwelijck komen/ ende nochtans een ander Die hp faude Wet 
utt⸗ Beel flechter te zyn / voor ſynen Heere oft voor fp- 

ſelven foude willen koopen. Al anders worden Wp 
Doop d'een wighe wyſheyt onder weſen / alſſe ſeght? 
Het ryck Der hemelen ig ghelyck eenen koop-man 

Matth.rs. foeckende goede peerlen. Ende gevonden hebben? 
de eene koſtelyclie peerle/ (aa ts bp wech ghegaen/ 
ende hevet al berhocht wat hy hadde / ende Heeft 
Bie gekocht. Over leght Dit in de teghen woordich⸗ 
heydt Goats / ende begheert van hem verlicht te 
worden / verſoeckende oock ſyne gratie Waer doo 
gip in u mooght verwecken een graat leet-Wefen/ 

a dat ghp een kindt des lichte weſende / ſoo voorſich⸗ 
Luezig. tich niet en heot geweeſt / als zyn de kinderen deſer 

Werelt in haer geſlachte. Die al tydt beſorght zyn / 
hoe eñ in wat manteren bat fp meer prof te / meer 
gere ende ghemack door ghelt ende gaedt/upt haer 
landt ende fandt/upt hare kanftesetc.fouden konnẽ 
behalen / ja door reyſen ende door - rotſen tot Dien 
epude De geheele Werelt ; maer ghy ghedreven zyn⸗ 
de/’tzp Doop het erempel van andere/’tzp Hoog eeniz 
ghe redenen mp onbekendt / daer ghy hondert-fout 
ſoudt moghen profiteren / houdt u alleen te vreden 
met tachentich / ende daer ghp uwe dinghen foudt 
konnen voor ekeren / felt u felven/ ende al Wwatu 
&en-gaet in beelderlep peryckelen. 

e wi 
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DE t'famen - fprekinghe fal vvefen. Waer door ghy u/ 
ende al Wat u aen-gaet/ Gode (ult op· draghen / ’ 

pp deſe oft op dierghelijcke maniere. 

O Fonteyne van alle goederen, van Wien my alle goedt af 
dalende is „ende daer ick alleen den uyt —deylder af ben, . 

schoffere ude felwe gantfchelijck opp want het behoort u tene. 
mael toe „ende ich Wenfche allen°tfelve gheheelijck tot uwer 
geren te befteden. Och oft ick wiſte, hoe ende in vvat maniere 
dat ick dit op het alder-befte foude moghen doen ! Woorvvaer 
ick foude my daer toe „als eenen ghetrouvven dienaer veerde 
bok begheven,gheholpen zijnde door uvve Goddelijcke gratie, 
tot upper meerdere glorie, Amen. 

De tvveede oeffeninghe van de felve bedeylinghe 

fijnder goederen. 

Err.point. Bemercktdat-men in ’t bedeplen DWZ on, + vedeytẽ 
doer goederen / Beo? al meet onder · ſoecken Den fijnder goee: 

Wille van Bodt al-machtich:want al Wat gip upt⸗ vat meet · miẽ 
gedeplt (ult hebben / dat tegen den Wille Bobts te, bn Mie 
oft met deu felven niet over - een en komt / Bat fult sonen or 
ghy dro dobbel moeten goet doen eñ betalé. Daer- 
om begeert Bier in / gelye ghy in andere Dinge deet, 
Pat Bodt gelieve fiynen wille ute kennen te geven / 
ghelyck Idannes cen Roomſch Edel-man gedaen 
heeft / als hy ſorchvuldelytk de H. Moeder Godts 
Maria ghebeden heeft / om te weten Waer toe datſe 
begheerde dat he fyne gsederen ſoude beſteden: He 
welcke hem te kennen ghegeven heeft / dat het haer 
aen ghenaem ſoude weſen / waert dat he zijne erf⸗ 
felijche goederen tot het bouwen ban een Kercke 
faude befteden / twelck fp ooch met een feer door⸗ 
Tuchtich mirakelbeveftight heeft:maer op bat u DE 
Wille Godts kenbaer worde / ſoo moet ghy u felben 
gheheel Gode over gheven; Want Godt en gheeft 
ſoodanighe menſchen ſynen wille niet te kennen, 
die Dee Lozen —— by kad br eg 

„sen Hebben / Haren eyghen Wire TE Dagger. bp ebbers Deen vogden toiie ve balen, 
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* Dit is bat Godt al machtich door ſynen Propheet 
Gi y8. ie veklaghende: Want fp ſoerken mp Van daghe te 

daqhe/eude fp Willen mijne weghen weten / als een 
valck dat rechtveerdicheydt gedaen heeft/ende het 
oordeel van Godt niet verlaten en heeft ;fp vꝛagen 
var mp Be, vonniſſen Van pl fp wils 
ten Gade na bp komen. Waer · om hebb Wp gevaſt 
ende ghy en hebt het niet aen-geften; Wp hebbe onſte 
fielen verootmoedight / ende ghp en hebt het niet gez 
Weten? Diet in Den dach uwes vaſtens wort uwen 
Wille gebonden. 

— ge Her + point. Waer op dat ghp met redene ſoudt 
here, de mogẽ begrypen welcdat Den Wille Godts is/ over⸗ 
EE denckt War aelmacffe dat beter is. Poozwaer ſoo⸗ 

danighe ist / waer door deere Godts alder-meefk 
verbzept wort hier om iet dat alle Godtpruchtige 
herten/ wenſchẽ door hare middelf ende anderſins / 
te moghen beneerſtighen dat alle menſchen ſouden 
kamen tot de kemiſſe va Godt / ende deu ſelvẽ ſou⸗ 
den lief hebben ende beminné;ja waer t fakte dat ſy 
nieuwe hemelen / ende nieuwe chooren der Engelen 

kenden maken/(p ſouden dat geduerichlyck begee⸗ 
ren te doen / tot lof eũ pꝛus van Godt al-machtich. 
Cit aen geſien dat Godt alder-meeft van De recht⸗ 
veerdighe ende goede menſchen ghe-eert wordt; ſoo 
ſchynet aen Godt alder-aenghenaemft te weſen 
Dat-men ſyne aelmoeſſe aen Die geve / op dat Godts 
dienſt beguamelyck (oude magen door haer geſchie⸗ 
den, Daer zjn tweederley goede menfchen/D'eerfte 
zyn / die / op datſe Godt beter ouden magen Dienen? 
eit op⸗ rechtelycker volgen / verlaten vrywillichlijck 
aldat fp beſitten. Ende het ig kennelijck gheuoech 
hoe feer Darden Meere begheert dat men al ſulckeũ 
dDienaers helpe onder houbẽ. D'andere ſoorte is vã 
al ſulcken Die oft bp gheval / oft door hare foute / oft 
Dogz bedwanck ende noodt ghedwongen zyyjn / arm 
te weſen: de welcke iet dat ghy ban uwe goederen 
mede-beplt/(ult oock wel eit Godtuzuchtelijc doen. 
JRaer hae Geel aen-genamer dat d'aelmoeſſe is/ die 
men aen d'eerſte / dan Diemen aen de tweede geeft / 

wee ſoortẽ is kennelijckghenoech · Onder de goede menſchen 
ban gode zynder noch tweederlep te binden; Deerfte van de 
menthe ghene die alleen haer eyghen falichept beneerftigë | 

| da ke | ende 
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ende Godt dienen: de Cweede / die hier en Bovi veel 
andere menſchen tot den dienſt bart Godt al mach⸗ 
tich foecken te trechen/die fijne eere ſoecken te verz 
brepdenendetebefchermen. Datter ſoodanighe rez 
ligieuſe perſoonen ghebanden worden / is eenen-iez 
gelycken kennelyck ghenoech. Eñ het ſchynt dat de 
rxycke ban Godt gheſtelt zyn als procureurs/aen de 
welcke De rijchdönmmen tot dien epndeghegheven 
zyn / om al ſulckẽ werc lieden tot den Bienft Godts 
te vervoorderẽ. Eñ hoe deſe werck lieden beqguamer 
ende Lol-maeckter zyn / hoe fp oock beter Den koop- 
handel vanden Heere dryven; beter voor⸗· waer dan 
al-fulcke die ten ſelven epnde / met groote onſeker⸗ 
heyt ban Wat daer af komen falseerft gheſocht ende 
aen-genomen worden / eñ daer na oock met groote 
ſorgh - vuldichepdt moeten onder · weſen worden· 
Dit kau door een tempel /upt den krüchs handel 
ghetrocken / RHlaerlyck beweſen worden:want wat 
Noninck iſſer die niet liever gheoeffende ende erz 
varen ſoldaten en te in fijnen leger begheeren / 
dan nieuwe aen -komelinghen Die nopt Laar dert 
vhandt en hebben gheweeſt? wie en ſoude niet ligz 
Ber al-fulcke foldaten onder houdẽ / die hp over beel 
jaren felbe aen-ghefchzeven heeft / dan nieuwe aen 
te nemen/ van de welcke hp niet voozr · ſekert en is/ 
oft fp tat den krych nut ende bequaem fullen wefen? 
ten laetſten / een ieghelyck foude defe foldaten Lao} 
Be bequaemſte houden tot d'oorloghe ende om eerg 
te belhalen/Die eenen voorſichtigen ende wyſen belt- 
Meer/met grooten arbeydt upt veel duyſenden upte 
abelefen faude hebben. Epgent ende voeght dit aen 
Theriſtus onfen Roninck ende De religieuse perſoo⸗ 
nen / die haer tot de bekeeringhe ban haren naeſten 
begheven/ want defe hebben hunner roep boog hun 
veldt teeckẽ / ende alle d'andere / ſoo veel alſſer woz⸗ 
den onder houden / worden op-gheboedt op Dat fp 
metter tyt al-(ulcke oft dier gelycke / gelijck deſe nu 
zyn / ſauden magen worden. Dus ſoude t oockaen⸗ 
genamer weſen aen den Koninck / dat men ervaren 
piloten ende ſtier mannẽ ſoude ſoecken ende onder- 
houden / om ſhne ſchepen ende vlote voorſichtelyck 
te ſtieren ende te regeren / dan eenighe ghemepne 
ende flechte boots gheſellen / nergens toe beguaem/ 
J— Bb5 dan 



894 Den 11. Boeck. Het XVI. Cap. 

danom Ben durck vpt te pompen; (oa oock lieber 
foude hp hebben dat men konftighe bou- meefters 

Het is ſer foude aenbeerden dan plompe arbepders. Maer 
toffelijck (aoe hoe treffelyck ende eerlyck Dat Het is Voor Godt 
—— ende voor De menſchen / van alle kanten bp een te 
etaoin. Bergaderen fraepe ende upt-gelefen voorvechters 
tehelpen/oie Van't Catholyck geloove / oft konftige Wwerch-meez 
andere menz ters ende ſtier mannen in De zee Defer werelt / daer 
ſchen cat den foo veel menſchen dic wyls f chip-bzake lyden / en is 
—— niet van noode Gier breeder te bewyſen; dies is het 
Erecken. klaer bat De achmoeffe aen fulche perſoonen alder- 
Ke en beft tat prafbt eñ brucht ban Lele berbzept worden / 

Wanneer -men eenen na den lichame onder-haudt/ 
pp Dat hy verſcheyden andere na den gheeft (oude 
Baeden ; jae dick-wyls ghebeurt het oock dat-men 
met eenen Daar den felven middel geel armen aden 
lichame te hulpe komt. Cen alder-laetften Bit gaet 
Vaft / bat deaelmoeſſe na het ghevoelen ban alle Be 
Godts gheleerde / voor al ghegheven moet Worden 

ij __ Aen den Gant-veuchtichften. Wier omig’t dat den 
Hieron. H.Hieronpmus ſcheyvende teghen Ben ketter Diz 
contta  gilantiug,e upt-leggende Befe Woorden: Maeckt 
Vigilant. vᷣoor uvrienden van de on rechtveerdige ryckdom⸗ 
Bab: meus; vpraeght oft Dit verſtaen meet worden van al- 
Eucer6, ſulcken acmen / de welcke wel onder een Berfleten 

- “leedt/ende onder de vuplicheydt Bes lichaems / inz 
wendelycken oniſteken zyn met vleeſchelycke bez 
gheerten: daer en ſtaet niet / ſeght hp ſimpelyck / dat 
de arme ſalich zyn / maer be arme Des gheefts;in de 
ghemepne armen te Belgen en moet men ftin Verz 
ſtant niet te wercke ſtellen / maer de hant in De bozfe 
ftekens in de hepligkhe armen maet men het berftant 
der ſalicheydtghebruycken / ghelyck daer gheſchre⸗ 

Piso. venſtaet: Salich ig ben man die hem verſtaet op 
den behoevighen / ende den armen / fn Ben quaden 
datb fal hem den Heere verloſſen. 

_@p-draghinghe fijns felfsende fijnder goederen, 
yvaer door den rijcken arme, ende ghe- 

luckf{alich is voor Godt. 

O Mijnen Godt, fiet „ghy hebt my def? goederen ghegunt „eo 
on ghemeten goedtheydt! maer zijnfe oock op-recht goet? 

goe 
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o goedertierencte Iefu,ghy zijt dè eeuWighe V Vujcheydt geweer⸗ 
aicht u dit my teleeren,ende te ſpreken; want uwen dienaer die 
duyftert toe; maer fiet, Wee roept ghy tot de rijcke, die hier hebt 
uwen trooſt, Wee u! hoe honnen dit dan op - rechte goederen 
Wefen! Eylaes ellendich menfch dat ick ben, wien ghy dreyght, 
ofonteyne van alle gaedt ! Ta Wat meer is, ghy voeght daer by: 
Voorwaer ich fegh u-lieden, Want den rijcken fal qualijck ghe- 
vaken in hetrijche der hemelen. ende zijn dit dan goederen ? 
ende Wederom :°T ús lichter eenen kemel door d ooghe vaneen 
naelde re gaen „dan eenen rijcken te komen in grijck; ende zijn 
dit dan goederen ? is dit dan Waer, oeeuwighe VV aerheydt, ú 
dit dan Waer? ende zijn dit dan goederen ‚ o oneyndelijcke 
goedtheydt? In Welcker voeghen dan zijnfe goedt? 15“tom 
datfe ons aen u, die zijt het eewwich goedt, aengenaem maken? 
hoe kan dit weſen, daer ghy (foo uwen Apoftel van u getuyght) 
hebt de arme in defe Wereldt uyt -ghelejen ende verkoren? oft 
Wel, ist om dat Wy door defe beter ende Godt - vruichtigher 
zijn? maer eylaes! ick hooreu fegghhen : Ist dat ghy goet-rijcht 
zijt ghyen ſult fonder fchuldt met weſen, ende alle de ghene 
die ruchdommen Willen vergaderen in defe Wereldt, vailen in 
bekoringhen, ende ftricken desduyvels; ende veel zijnder door 
‘t filmer en gout verloren ghegaen: fullen Wy door de behulpfaê- 
heyt der rijckdommete kloecker ende veerdiger uwe Godlijckg 
majefleyt dienen?maer ick hoore u feggen; Ghy en kond: Gode 
niet dienẽ ende den rijckdo. en kont ghy niat!en konne voy niet? 
zijn dit dan goederen? niet-te-min ghy fult ons tot u keeren : 
Hoe? en verſekert ghy niet,dar die het gout bemindt, en fal niet 

_gherechtveerdicht weſen? Want daer en is niet boofer dan het 
gelt te beminnen „ende falich i den ghenen die na het gout 
niet ghepolght en heeft „noch fijn hope op fijne fchatten niet en 
hoeft gheftelt! ! ende ter contrarien , gheluckfalich noemt ghy 
de arme van gheefte „ ende dat met vedene , Want ghy bebt 
ghefeydt dat het rijcke der hemelen bun toe-behoort. O krach- 
tighe ſtemme des Heeren, meder-Werpende de Ceder-boomen 
eme des Heeren,openbarende dat verholen ende verborg Was! 
’s mac? 

Detifbelijcke 
goederen cu 
zjn niet Goet 
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maer ghelooveich deft ooch mijnen Godtẽgheloove ich u waer- 
achtelyck,o eeuwighe PVaerheydt? gheloove ick u oprechte- 
dijck, oecuwige VV ijsheydt? zijn uwe uyt-fpraken Waer zijnfe 
feker zijne on-gherwijfelt, en mach ick dan niet met goede re- 
den fegghen: VVee my ellendich menfch! den welcken de verz 
ganckelijcke goederen, die ick maer eenen ooghen-blick ghenie- 
ten en mach van u‚o alle goedt,af-fcheyden ! goederen „die hun- 

—— nen heſitter quaedt maken : goederen die hem fchadelijck zijn, 
zocverei, erde niet en laten fonder mifdaer leven ! goederen, die my wyt= 

fluyten, ende onterven uyt mijn ee Wich erf-goedt, t welch in 

hem alle goederen befluyt! wat fal ick udoen „eo bewaerder der 
menfche? Waerom hebt ghy my Wederfbannich aen u gemaett? 
Ick Weet Wat my tedoen ffaet , ich falu eeren met mijne goes 
deren : maer Wat fegh ich? fy zijn u ende niet mijn. VVant 
Wat heb ick doch in defe wereldt ahebrocht? Wel ist Waer 
dat ick uyt-reycher der felver ben, maer eylaes! ist fake dat 
ghy in vekeninghe treedt met uwe dienſt-boden, Wie falder 
ghetron ghevonden vvorden? Ick pveet vvat ich doen fal „de 
benautheden om-ringhen my „ende ich Worde ghefmeten door 
de baeren defer Woeste, ende on-ghetemde zee, liever dandat 
ick foudeverfinchen; ick ſal't al uyt Werpen, endeghy fult my 
mijn erf-goedt Weder - gheven ; den wech is engh, ich fal tal 
vrij-willichlijck af legghen, liever dan ich inder eeuwicheydt 
buyten ghefloten van u oude moeten blijven , ende ich weet dat 

Det pack der ichet al Weder fal vinden: wen kan niemandt volghen dan die 
— af-gaet al dat hy beſit; niemandt? ick verlatet ende verſaket 
Belek Bode danalsich, begheere,ich bid u‚jae met ootmoet ende ſmeechende 
seholghan palleute voet, ende verfoeche door uwe grendeloofe bermher- 

ticheydt „dat ick doch mach uvven diftipel vvefen! O mijnen. 
Heere‚o mijne falicheydt „o mijn leven! ghy en verblijdt u niet in 
onfe bederffeniffe ende doodt; neemt dan van my alle begheer= 
bgchheydt „ende aenveert defe mijne begheerte „doorde vvelcke 
ich’talverfake, ick begheere arm ende bloodt te vveſen, ick, 
offert u alop. Is°t dat mijn goederen verloren gaen, ick ſal een- 
ſemmelick met den H. Tob fegghen : Den Heere heeftfe * 

ghe⸗ 
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giegheven , den Heere beeftfevvederom ghenomen: den naer 
des Heeren zy in der ceupvicheydt ghebenedijdt. Ist fakedat 
ghy van my deor den armen vraeght, oft vvederom-eyfcht dat 
atoe-komt belovende hondertfout vvederteghever, ick fal tub 
gheerne betrouvven , ende niemermeer en fal ick iemandt be= 
droeft vanmy vvech feynden : maer ich belijdein uvve tegen- 
pvoordicheydt , ende 1m het aenfchijn van u gantfch a 
hof,aldat ick fal verftaen,’t zy door natnerlijche redene, Tzy 
door raedt van voorfienighe perſoonen, t zy door heylighe in- 
fPrake,te vvefen tot uvver(ende niet tot mijnder)meerder ecre, 
ende glorie, dat ſalick vol-brenghen. Al dat ickeens verlaten 
moet ‚met d' affectie ick verlatet nu; aldat ick eens verliefen 
moet, verlefeich nu, op dat ick het felve vveder vinden mach, 
ick verfaket al,om uvven difcipel te moghen vvefen. De vve- 
velt en kent‚noch en verftaet dit niet,vvelcker neer ſticheydt tot 
cieraet der familie „ende vermenichvuldinghe der huyſen alleen 
dffrechende , maer ick bên uvven dienaer ende ghetrouvven 
uyt-⸗deylder, al dat ickfal oordeelen tot uvver meerder glorie, 

tot vvinste der zielen, ende meest naer uvvẽ Goddelijcken vville 
pe vvefen,falich beneerftighen : vvant u en kanich niet bedrie- 
ghen, ende ick vveet vvat ick van mijnen knecht ſoude ver- 
eyfchen „ich vveet daer beneffens vvat dat ghy van my begeert; 
ghy bebt ghefeydt dat ich mijn ghelt tot vvoecker moet gheven, 
aen u fal ich tgheven ‚ ende hondertfout fult ghy my vveder 
gheven. Tae ich gheeft u ende fiet van ſtonden aen ich ben arme, 
fiet ich hebt al verlaten, ende volgeu na: vvat fal dan my ghe- Gast is aas 

den Got: 
pvorden? ghy fult ny mijnen Godt vvefen, ende al mijn goedt, yucriggen 
ghy {ult my in plaets van alles vvefen, die my u- lieden ende alles 
hebt ghefchoncken; ick gheve u my felven vvederom , ende al 
dat ick befitte , vvant ick door uvve gratie hondertfout hope 
tontfanghen, ende het eeuvich leven te befitten. Ick gheloove 
wvafter „vvant ghy de VVaerheydt felpe zijt „ dan eenen leu- 
ghenachtighenmenfch; ick gheloove u‚vvant ghy de goetheyde 
felve zijt , ende door gheen mildeheydt verpvonnen en konde 
yveſen; hoe vvel dat hee ghenedat u voe-komt en gheven voy 

| F dat 

in placts bz 
aile goedt / eñ 
hunne milde 
bergeldinge. 
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dat u niet Wederom,o mijnen Heereende Godt mijnder herten? 
ontfanghet dan ghelijck ich’t u op-offere „met een oprecht ende 
on-gheveynft herte „op dat ghy my met der daet wel ist waer 
rijk, maer met der herten ende toe - ghedaenhèydt arm van 
gheefte „als*t uwen Wil fal Wefen ontfanght in uwe eeu wighe 
tabernakelen. Amen. : 

IN Her XVII. CABTT ERG 
Deeexſte Meditatie, van de Suyverheydt. 
D E voor - flellinghe der plaetſe ſal vveſen, t aen-ſthouwen 

Ehziftum onfen Salich maker / die va de hH.ma⸗ 
get Maria, met eene ontallycke menichte van hey⸗ 
lughe Maeghden in het hemelſch Jeruſalem qhez 
Buerichtjck ghevolght wordt. 

De weerdich Hers. point. Bemerckt de weerdicheydt van deſe 
rd deughdt / wat een gheluck ef vufte datse aen De fiele 
EOD pede-deplt: foo dat dE Philofooph Plata wel beeft 

Cor.7, 

1.Thefl4. houden/ vaten Dan eere genoemt worzden. 

Berren ſeggẽ / dat het leven der menſchen faude Wez 
fen ghelyck het leven der Goden, Waer’t bp atdien 
Date fander het gebrupeh Der vnouwen haddẽ Konz 
nen levẽ. Ten tweeden / bemerckt de maepelijckhept 
Var de ſonde / die deſe deughdt teghen is. Want ſy 
Weten voorwaer / wat dat ts verdriet des vleeſchs 
te hebben / Die de wereldt beminnen. Cen derden / 
Kent de weerdicheyt ban de fupberhepdt/ door den 
prys Die De alder⸗wyſte hier voor gegeven hebben, 
Want hee veel maeghdekens hebben Gier voor / upt 
de liefde Chriſti haer leven te pande gheftelt. Aen⸗ 
fiet De WID. Agnes) Catharina / Barbara / ende gez 
heel den choor der Maeghdẽ. Ende is t dat haer de 
martelie ontbzoken heeft / foo hebben fp De ſelve 
thupe ghefacht/ te Weten door een ſtrange verſter⸗ 
vinghe ende eene harde maniere Ban leven / hebben 
fp faechten de ſuyperheydt Ponder-houden.WBemerct 
ten vierden / haren Pys upt hare moeyelyckheydt / 
Waer door den meeften- deel ban de Wereldt over⸗ 
Wennen Wardt : ende hier om is’tdat Godt al- 
machtich de felve niet en heeft Willen fEellen alg een 
ghebodt / maer alg eenen raedt. Bemerckt ten BF 
Den, das het een teechen is van De eeuwige Verkiez 

ſinge/ ende dat over ſulcx / Die De reynichent ander- 

Het 

— 
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Het z.point. Bemerckt de privilegien ende uptne⸗ 

mentheden van de ſuyperheydt. Ten eerften/dat B _ 
den menſth de Engelen gelyckmaeckt / ja dat meer De pzibites 

is / door dien dar D'Engelé geen lichaem en hebben / nae, 
ende Dieg-volgende geenen ſtrydt onder worpẽ en WMEVLD 
zyn / ſoo gaen De fupvere menfchend Engel Gier in 
te bové/ naer het gevoelen van den H. Bernardus. 
Centweeden/ Die in reynichept leeft wordt bau DE 
Engelen omcingelt aide bewaert / ghelyckerwys 
de kinderen in het forneys gebeurt is ende fP wor⸗ 
den verkoelt met ecnen hemelſchen dauw / die den 
brandt Der onkupfhept upt-bluscht. Cen derdẽ / den 
fupveren menſch is Gode alder-aengenaemft/ende 
ſyn ghenuechte ĩs / gelyck Den H. Baſilius ſeght / te Ball lib.de 
verſierẽ met ſoodãnige menſchen. Hier om is't dat virginitate. 
De H. Maghedt Marra verkoſen is gheweeſt onder 
dupſendemeñ dat den 1. Joannes boven alle D'aunz 
dere Difcipelen bemindt is ge weeft. Ten vierdẽ / de 
fupbere ſiele wordt Lan enfen Salich-maker ghe⸗ Oſeæ 1. 
trout int gheloove ende tn bermherticheydt / ende 
Woet oLer-goten met geeſtelycke genuechten / door 
Dien datſe De vleeſcheſycke verlaten heeft; ſoo dat fx 
hondert-mael in defe Werelt ontfanght / overmidts 
bat fp van outalljcke ellenden Berloft/eii met beelz 
berlep goeden vervult wodt. Hier omig’t Bat den Iſaiæs. 
Heere belooft den Befnedenen te geven eenen bez 
terennaem Dan der fanen endeder dochteren / ende 
dat haer deel alder aenghenaemſte (al wefen in den 
tempel Godts. 
Aet s.poinr. Bemerckt dat de reynicheyt Hen mers 

fche alder-beguaemfte maect tat de lief De Godts/ 
ter oorſake bande vryhept Die hy aheniet;maer die 
aen eene vrouwe gebonden fg/en heeft geene macht 
vã ſyn lichaem. Want Hie fonder huns prouwe is/ 
die is beſorght voor het gene Dat den Heere aen⸗ 1. Cot. 
gaet / hoe dat hp Bode behagẽ mach; maer Hie met 
ten hups-vrouweiesdie is gedeelt. Cen tmecden/ 
door Dien dat eene ſuyvere ſiele / Chriſtum vaar hare 
beupdegom heeft in den hemel / ende het woordt 
Godts in den ſchoot ban Godt de Dader;Wwant hp 
maeghdt zynde / heeft eene maeghdt verkofen. Ten 
derdẽ / bemerckt dat deſe deught / de menſchen Gode Ambr.l.z. 
gelyck maect: waut de onbedervelyckheyt EN de virgin. 

en 
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Ben menfch Gode alder ghelyckſte / eñ dat hp eenen 
fupveren eñ onbevleckteñ fpieghel ig .C en vierden, 
dat Get eene offerande is / de welche gelije Origenes 
ſeght / Bode alder-aengenaemfteig/cnde Waerdaag 
Wp alder -beft Godt konnen berfoenen. Cen vif⸗ 
den / dat defe Deught maer het getupgen Landen de 

Lib.r.de Hieronpmus / vergeleken wort met De martelie, ja 
virgin. felve martelaers baarts-beenght. Cen ſeſten / datſe 

eenen graaten loon in den hemel ghereedt maeckt / 
Apoca4. Ende doet dat Wp't Kam volghen al- vaer dat het 

gaet/ende dat Wp magen ſingen ſynen ſanck. Bes 
merckt boots met Wat eene ſorge Dat wy deft ka- 
ſtelycke peerle behooren te bewaren ende gadete 
flaen/avermidts de groote peryckelen in de welche 
wy dagelycks gheſtelt zijn om die te verlieſen. Wy 
maeten over ſulcks van ons keeren / alte grooten 
gemepnfchap endé occafte van onghelycke perſoo⸗ 
nen. Cen tweeden / wy moeten fchildr-wathte hou⸗ 
den dao? deatmoedichept. Cen derden/de gehoor⸗ 
ſaemhepdt neerſtelyck te werckeftellen. Wantnaet 

Bern. ferm. het ſegghen ban den H. Bernardus / alfoo voeght 
zin feft.ss. Hem ons onderfte deel naer onfe ficle/ebeu-eens gez 

Ick wy ons voeghen naer Get ghebodt Lan onfen 
Overften/ende De wederſpannicheydt des vleeſchs 
geeft te kennen onfe ongehoorſaemheyt. Cen vier⸗ 
dens hier toe fal aochk groateljer helpen/ fyne belof⸗ 
ten dick wyls te vernieuwen. 

De tweede Meditatie, van de Suyverheydt. 
E woor-flellinghe der plactfe. Nen-ſiet de H.Moeder 
Godts Marra,omcinghelt met heplige Maegh⸗ 

dekens / ende klaer- blinckende in den hemel. 
Het r.point. Bemerckt dat men tegen Defe Engel: 

Hoe batmen ſche ſuyverheyt ſondight: Inden eerſten / door onz 
tegen de ſuy⸗· reyne ghedachten; Cen tweeden / door woorden die 
berheydt fons eenichſins hier toe ſtrecken; Cen derden / door De 
Bicht. genoechte Die men fijn vyf ſinnẽ aen-Doet. · Maer de 
Teeckenen teeckenen wan deſe deught zijns De ooghen / tonghe 
van de ſup⸗ ende ooren Wel te bewaren. Ten tweeden / ſeer wey⸗ 
verhepdt. nich ghebruycken het ghene dat de ſimekens mede 

gaet / ende ban hem Wepzen/ al wat ſacht ende ghe⸗ 
machelyck ie, Cen derden / reynicheyt in den mont. 
Ten vierden / reynichent in alle bjdentfchap, DAW 
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wende te groote ghemeunſchap van brouwen / hare Greglat. 
Pfamen-fprekingen ende ghiften. Ton bjfden / vlie⸗ Moral. c. s. 
den al wat deſe deught tegẽ is / gelück zin / gram⸗ 
moedicheudt / hooverdhe ende gheſelſchappen. Ten 
ſeſten / ſunberheudt in onſe gedãchten / ende alle bes 
vaerten/’t zu wakende Pt zu ſtapẽde· Bit zin De bla⸗ 
deren Gan De alder ſchoonſte lelie Derfupderiendt. 
Her ».poin:. Goerleght de leelückheut ban de con- eds, 

erarie fonde/aen-merckende den oozfpronck vã one Ben 
lichaem / het welck ís V'oorfake gan Geelderlen bun⸗ gn, 
licheden ende ontallicke ſieckten jende ten laetſten 
een fpófe dev warmt: Slaet hier op eens uwe ooge, 
ende ghu fuit bemercken De leelóckijendt Han Lee 
ſonde / in fulcker boeghen / dat de nature den menſch 
gheleert heeft) altüdt hier toe eenighe verborghen 
ett te ſoecrken. Stelt hier enteghen d'edeltjent 
Dev ſiele ende beimerckt Dat have ghenoeghten Geel 
funtserder zin: dies verſaect alle genoeghte / Die het 
lichaem aengaen / ende ſoeckt de welluſten / ende ge⸗ 
noeghten Det ſiele / ende ſtiert De ſelve tat het ghene / 
Dat hemelſch is. Ten tweeden / bemerckt hare wert⸗ 4 
ken:De welcke zijn verblinthent Des hevten / onbe⸗ wek 7 
dachtichendt ongheſtadicheut / haeſticheudt liefde "A7 
ſüns felfs haet van Godt / eene begheerte tot Get tes 
genwoordich leven ende ectren fcijzaam ende wan⸗ 
hope van het toekomende. Ten laetſten / deſe ſonde 
dwinght DE menſch / tot alle onbehooreljcke dingẽ / 
ende is ghelijck Den Propheet Job ſeght: Een bier obe 
tatter bederbenifſe toe verſunvende Ten derden; °°*- 
oberleght / in hoe Geel ſonden / dat De menschen Bale 
len / die met Dit Bier ontſtekẽ zijn / in hoe Geel perüc⸗ 
kelen datſe ko men van harẽ naem ende faem / ende 
an de krachten foo der ſielen alg Des lichaems te 
verlieſen; de menſthen Warden hier daar den beeſten 
ghelick / oock naer Get geboelen Gan De Heudenen / 
ende het is een onverſadeljcke genoechte / Die niet 
tichteljek P ontkámenen is Bemerckt hoe Chri⸗ 
ſtus onſen Dalich-makerjende fine Henligen/met 
Have oogen /eude gantſch haer mt wendich gelaet / 
deſe contrarie deũght betoonen: fret / noe datſe hare 
bogen bewaert hebben· wat eenen haet dat ſu ghe⸗ 
hadt hebben gan alle vertilt ende hoe Ì h 

6 5 alle, 
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alle occafté eenichſins tot ſonden treckende / geble: 
Ben Hebben /gelijckermijg gedaen hebbe de Henlinë 
Bernardus /Benedictus / Thomas / Edinundus/ 
Faberius:ende aenmerckt hierentegen / Goe ſthan⸗ 
Belek datſe geballẽ sijn / die hier in niet mel toege⸗ 
ſien hebbẽ / al mast Dat fp anders heytich ban lcvẽ 
waren; gheljck Dauid / Salomon / Sampſon ende 
andere / maer af den Heuligẽ Auguſtinus ſeght: Ick 
heh bebonden dat de Ceder boo men ban Libanus / 
die lentſmannẽ ban d'andere waren / door deſe ſcha⸗ 
delücke peſte Gan onkuuſcheut gevallẽ zjn; ban de 
welcke ick niet meer achterdenckens en hadde / Dá 

De ſtraffe bã 
Be (ande Lair 
enkuviiepdte 
Gen.7.%19 

Num.2a 
4 1.Reg 4. 

KReg ix. 
z.Reg.rs. 

Ludie 65; 

% 

Ban het smeerlijck leben van Ambroſtus / aft Hlero⸗ 
numus : ende derret ghuin Den fleur ende jeughdt 
Ban u leben / wel ghetoeft zijnde/in ’t midden van 
aile perückelen / hopen dat gn ſuuverlück ſult kon⸗ 
nen lebené 

Het z. point. Bemerckt hoe Dat Bodt in de wereldt 
Defe ſonde gheſtraft heeft. Ten eerſten / met den al- 
ghemenunen over vloedt; Ten tweeden) met Het bere 
nielen Hart Sodoma. Ten Derden / door de doot Han 
Be 24. duuſent Iſraeliten / door De verderbeniſſe van 
de kinderen Gau Heli / door het ongheluckich eunde 
van Salomon / door de vervolghinghe die David 
heeft moeten Lijden van ſÿnen eughen Dane / ende 
door den bal van Sampſon / ett. Bemerckt Dacv-en- 
boten de ſtraffen ende pine / die de onſuubere in Der 
eeuwicheudt lijden / ter oorſake ban eene genoechte 
Bie eenen dogenblick tüdts geduert heeft / eſonder⸗ 
bijck in De lidtmaten met de welcke fp De ſonde vol⸗ 
beocht hebben / geſteken zijnde in eenen brandenden 
poel / daer ſu oock grauwelijtke tormenten Lijden / in 
alle hare ſannen/ gelt ons verſcheuden viſtoenen / 
ende openbaringen gheleert hebben. 

GETE BE DE ; 

OQ Alder-heylichfte Maghedt , ende Koninghinne van alle 
maeghdenaenfiet ons doch,met u we minnelijcke ooghen, 

ande aenſiet onfen flrijdt‚ende d'oorloghen van de kinderen van 
Adam.Eylaes! fy leven inhet midden van hare vijanden in't 

anidden van ontalljcke perijchelen ; ja ſy zijn ——— alde pra 
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bare wijdnden by haerte logeren, te voedẽ ende t'onder-bouden; 
Waar niemandt fijn eyghen vleefchs oyt ghehaet en heeft: ende 
Wie fal bet gheweld: van defen vijandt konnen outgaen ? Siet 
van defin is ver wonnen gheweest,den alder-heylichftenDavid, 
genen man na het herte Godts,den alder-Wijften Salomon,den 

alder-fterchften Sampſon. VV te (al hem dan konnen verwin= 
nen? O hoe veel duyfenden beeft deſe beefte vernielt ; ende ghe- 
frooten tot in den af-grondt van der hellen eock op defe ure? Och 
hoe veel verborganende {ecrete foriden ende boosheden ſallender 
te voer=fchijn kamen van menfchen,dienu Godevruchtich ende 
heyisch fchijnen te Wefen! VV ant dit is eene al-ghemeyne fonde, 

_die ons in-gheboren ie,ende de vvelche den vijande vander hellen 
éhedarichlich ſoeckt in ons t ontſteken Oeh hoe on-gheluchich’ 

…— Zn voy ellendige menfchen!o mijne fiele,die van ſulchen vvree- 
desi wijant ſonder op-houden bevochten vordt daelt neder tot in 
dee hellenjende ie dat het a left in der eettvvscheyt te branden, 

pp daz ghy voor eenen ooghen-blick ſoudt moghen fimaken eené 
en ghenoechte, foo gaet voordt „ende en ſchouvvt d occaſien 
niet, maer hemindt de peräickelen ende gaet in de felpe verloren. 
Indien nochtans dat ghy vvilt vvijs zin, foo houdt defe hegeer- 
ljchheydt in't bedvvanck, ſtiert u berte op-vvaerts totuvven 
braydegom, die fijn vermaech weent ; te handelen met de kin- 
deren der menfchen. VV aer-om luft het ons meer te vventelen 
int lij met de verckens, dan te ghenieten fijn om-belfen, ende 

„met de Enghelen te verkeeren;ende haer-lieden ghelijchtevve= “ 
fen? vveest in-dachtich hoe edel dat ghy zijt , ende en vvilt u- 
felven niet alte feer vervvorpen om u ſichaem te dienen;maer 
neemt de vlucht: in de vlucht is de victorie ende uvve falicheyt 

belegben; in barde faken is def foericheyt te vinden in moeye- 
—* is den meeſten troost te behalen. O mrijnen goeden 
Enghel,die inj hebt in uvve bevrareniffe, ende die eenen leyts- 
man zijt minder fiele, keert doch altijdt mijne ooghen af, dat 
ick gheene ijdelheydt en fie „op dat mijne ooghe mijne fiele niet 
en verrade, dat my de vreefe van mijnen Godt vveder-houde, 

_datich fijn Godlckaenfchijn alle cer-biedinge bep vijft,op dat 
agne vijanden zot gheender tijdens den ſpot met onp en honden. 

cz Pras 
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Practijcke emde Sayverheyde t onder houden, 

Ere alder Gn eerſten vledt alle occaſien: want is't Dat deſe na⸗ 
befte rene⸗*volghende ſchrifture erghens te paſſe komt / ſoo ts ’t 
Bie is (chou hier / te weten / die het perjckel bemint die ſalder in ver⸗ 
En gaen.Bierom was t / dar den D. Coprianus ſeght / Dat 
Cyp rag, men nieten beoogde langhte blybẽ in de teghen woor⸗ 
de fing. dicheydt van brꝛous perſoonen. Ende Den 9. Baſitlius / 
Eler leert / dat men alle neerſtichent fal doen / om alte canbers 
Bafl.17. fatie bant beoulwe/is ’t mogslijch/teenemaelte fchouwzs 
Conti, maer is t dat Dit niet Doenelgck en is / dat men immers 
Monat, ſoude beneerſtighen / dat De felbe ſeer ſelden / ende op het 
—2* alder · korſte geſchieden. Maer de wereltljcke menſchẽ / 

en moetẽ haer niet laten voorſtaen / dat Dit alleẽ boor de 
religieuſen Dient, ant fp moghen eens over · dencken / 
oft ſy int midde ban foo veel perückelẽ meer vboorſekert 
zijn / dan al ſulcke / die door gheduerighe geffeningen der 
Godtbruchticheyt gewapent zijn NAibadeniera berhaelt 
van Bert G. P. Franciſcus Bozgia / dat als hp north in 
de wereldt was / nimmermeer eenighe beoutwen ghiuck 
beſoecken / dan een hapren kleedt aen-ghetrochen heb⸗ 

bende. RUK 
Een tweeden / d' eerfte op-vifende gedachten / terſtont 

berdrÿben ende weder ſtaen / tellende / oft de runten bart 
de gelaſen / oft Be kepers ban de ſolderinge / oft iet ſulcks 
aennemende Waer mede kun onfe gedachten ſouden mo⸗ 
gen verſtropen / oft wel eenighe droebe/oft Wonderbare 
gheſchiedeniſſen metter herten ober legghende, 
Ten derden / fijn lichaem kaftjden/fonderlinghe daog 
vaſten: waat hier dooz woedt het voetſel ban dit bier 

Cors vermindeert: Iek kaſtijde mijn lichaem / ſeght den heps 
lighen Apoſtel Paulus, ende beenghe dat onder ’t bes 
dwanck. — 
Een vierden / niet ſoecken ban onghelijcke perſoonen / 

op eene ſonderlinge maniere / bemint / ge eert / noch ghe⸗ 
fien te weſen / ende allegemepnfchar/ ende het beſoeckẽ 
af ſnüden / oock ban ſjnẽ Biecht- Dader felbe/’t ent ware 
dat det noodt'anders waer bereyſchende / ghelijck de 
Peplighenghewoartzijntedoen. Ende hierom is ’t dat 
men forgbelijck Wandelt, als men te langh t° ſamen-⸗ 
fpzeeckt : Waer upt komt / dat men zin herte te feer op 

malkanderen ſtelt / ende Dat fonder het ſelbe — 
TN € ge woz⸗ 
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ge worden. Want al is ’t/ dar ons oock de Beplighen 
deſen raedt gheben / ban altydt ceren Bicht Bader te 
ghebruncken; nochtaus aen hem gheliück ghebechtte 
weſen / ende als ho wech is / al te ſeer naer hem te verlã⸗ 
ghen / eu is niet ſonder perickel / ja is ſeer ſchadelick in 
den gheeftelijcken wech. 
Een vüfden / Alie ledichepdt op het alder neerſtichſte 

ſehsuwen:want veel quaedts heeft de Icdichept geleert; 
Dit is gheweeſt de boosheydt uwer fufter Dodoma, Eecli3s. 
ſende den Propheet / hooberdije / verſaedtheyt ban broo⸗ 
delende oberbiecdcheptsende hare / ende haerder doch⸗ Ezech.16. 
teren ledichepdt. 4 
Een ſeſten / Eet op de teeckenen ban de vlceſcheljcke D. ponar. 
liefde / de welcke Den henlighen Bonabentura ons h de 
gheeft. Ten eerſten / jdele fabelen / ende onprofütelucke ptrolectu 
tꝰ ſamen ſprekinghen ghebruycken / daer ter contrarie cap.27- 
Be gjeeftelijcke liefde placht ghevoedt te weſen Door gez — 
ſtichtighe t' ſamen ſpraken. Ten tweeden / onbehooze⸗ De teeckenẽ 

tijcke manieren / ende roeringhen der leden:want de gee⸗ gan oe Bie 
ſtelücke liefde / is gheſeten / ende voorſtchtich / ende doet ſchelncke 
Bat men fijne ooghen Wel bewaert / ende afie d'andere liefde. 
deden onder het bedanck ban eenen goeden veghel 
houdt, Ten derden / eene ongheruſticheydt des herten / 
fpruprende uur het wech⸗· weſen ban der ghenen Hie mert 
Kef heeft / over denckende wat jp doet / Waer dat hu 
ís : maer de gjeeftelgche liefde / en braeght hier niet 
naer. Een Bierden / qualijck nemen dar hu eenen arts 
Beren lief heeft jaleers wefen / dat hu eenen anderen 
aenſpreeckt /oft bat hem iemandt racdt braeght, Ten € Heron 
bijfden / lichteljck ende ſonder redene ontftelt wefen, \ … ; 
Een ſeſten / de heplighe liefde en weer niet / bant ſnut⸗ 
doecrkens / ban leckernijen / verſcheuden qiftkens/ min⸗ 
nelijcke ende amozeuſe brieven te fennden, Ten ſeven⸗ 
ſten / al te ſeer ghebeynfen / als oft ken De ſonden van den 
ghenen die Wa aldus beminnen / stiet enn ſaghen / ſas dat 
men de ſelbe / oock ſom tÿdts ſchjnt te beminnen, Bit 
unt den h. Bieronpmus. — 
Befebenfte practüke / ende eene alder beſte waer⸗ 

ſchouwinghe is / die oock door de ervaxenthendt bart 
beel bepzoeft is/ eenen anderen niet lichtelijck te oor⸗ 
Seelen / oft te vonniſſen ban deſe fande : Wart bet 
Webeurt feer dick wijls / darmen in het ghene * 
Pep € C 3 ah 

KE) 24 
oplit.⁊.ad 

Nepotianũ 



„ 

406 Den IL.Boeck. Het XVII.Cap. 
Roms. af met eenen anderen oordeelt / gheljck den Heplighen 

Apoſtel ſeer Wel ſeght: Du-felven verdaemt; want 
Dit gheenen anderen dorſpronck en heeft / ban He hoo⸗ 
beerdfje / Die Bick wijls in ſoodanighe menſthen niet 
eer gheneſen en Wordt / soor bat fp felver in on kuvſeh⸗ 
heudt ghevallen zin Diet hier af verſchepden ercmpes 
fen in t {eben ban de Oudt Vaders. 

Woe feavelije De achtſte is / ſjne vatwendighe ſinnen op het alder- 
Bat bet is one Meerffichfte te bel ar® want bier upt komt al Get quaet: 
eerheke heele in Be ftele, Hier toe dient uyt fijn hups te bannen / alle 
batoft (DE naeckte ende oneerlheke beelden: want is't fakerdat nae 

gat 
DD het bermaen bart Ben h. Apoftel niet ghenoemt en ma. 
cu, ‚Worden onder de Chriſtenen Dat buul oft oneerliĳck is/ 

hae beelte min magen fp het ſelve acnfchouwen? Maer 
ntert fiet/enlaes! bu nae ober al dat fuleke verweckſelen 
bogzts geſtelt warden. Is't dat de ſpüſe mijnen broeder 

1Corg, berarghert / ſeght den h.Apoſtel Paulus; foo en ſalick 
gheen bleefch eten indercreuwichent: is t dat uwe ooge 

Martth.s. oft iwen boet u verarghert / ſoo ghebiedt den heere Dat 
Marc.9. wy dien afſullen ſnüden / ende wech worpen. Ende wie 

ſal aen deſe konnen wijs maken / datfe cen berweckfel 
ende inſtrument ban de Goddinne Benus wetende kõ⸗ 
ſteljck geſehildert / maer naeckt/ wech ſauden worpen? 
(ir ent Wellen neet dat De konſte verloren gae / ende fu zijn 
niet berbaert de ſielẽ Die met Chriſti dierbaer bloet gez 
kocht zyn / te vernielen ende te bederben / fn zyn bedroeft 
Bat de beeldẽ ban eenen excellẽten konſtenaer bedarven 
Worden / ende en zijn niet beladen / dar de beelden ban 
Godt al-machtich geſchent / ende tat de helſche vlamen 

Marxiheus. verweſen worden. O heere Jeſu/ Goe is't te verghcefs 
t gene ghy haer-lteden gheſeydt hebt: Wat baet hei den 
mẽſch / ist dat hu aile de werelt wint/ maer ſünder ſiele 
berlies ljt? Boe kont ghy / o hoe kont ghu ooe aldermin⸗ 
nelücſte moeder met goede dogen aenſien met uwen gez 
benediden Sone / dat huns / warr in ’t berwecfcl der ons 
kunfchept/booshent ende bedervenijfe atten den ghenen 
Die daer in komen / voor gheſtelt words Want waer tae 
is't / dat eene vunle ende oneerlcke ſchilderje de falen 
ban De Chriſtenẽ onteert? is t mogelijc om dat dent mee⸗ 
ſter banden bupfeindachtich ſoude zijn / om hem tot on⸗ 
eer te begheben / ende op dat den genen / die —— 
N· kamt ende ſulcs fiet/tfelbe met der herten oac ſoude 
Roer | begheeren? 

— 
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Begeerf oft om dar Gn He konfte foude mogẽ aenſchou⸗ 
wen ende fine fiele verlie fen: Ick late nrp ontwüfelijck 
bogeftaen/Dat dert dupbel Daer ontrent is / Die d' ooghen 
Der gener Die Daer inkonte/Derwaerts ſtiert / om in deſer 
boegen de fielen/Die fulcks niet verwachten / te moghen 
Betrappen/ ende haer fijn benijn in te gheven / 't welck 
auder den honich gedectis . Ende wat geboelen dat ick 
Bebbe ban de ghene die duſdanighe fchilderijen maken / 
kan men genoech berftaen /al en ſegghe ick anders niet, 
Defe uwe wercken en zijn geerte afgoden beelden / maer 
Ben bijandt der ſiele heeft door u ghemaeckt eener kon⸗ 
ſtighen ſtrick / om De fielen te banghen dooz het gefichtes 
Is t fake, dat u verſtant ende konfte hier aldermeeſt in 
ſprelt ende meeſt bermach / foo thoont ghy wel/ waer 
uwen aert u toe Deijft. Ben bijät ſelfs / en kan niet in alle 
fielen verbeeldẽ eenige oneerbaerbept; maer hp wenſcht 
dat bart u lieden foude in eenn ſchoon paneel vpt-gedeuct 
worden eert ghedurich berwechfel ban ſjne on eerbare 
booshepdt / ende be teeckenen ban ſijne victorie / Door He 
welcke hp ghemaeckt heeft / dat De leden Cheiſti / ſouden 
Worden leden ban eene oneerbace hrouwe, Waer't fake/ 
dat gn thoandet ende leerdet deo, fchildergen/met wat 
middel Dat u Bader lant verraden ſoude kenner wordẽ / 
aftde gemepnefinácie oft Threforier⸗· k amer ſonde korts 
nen berooft worden / en fout ghy niet met recht / als eenẽ 
verrader moeten worden geſtraft? Ende waer't Bat gn 
fulcs in de kercke bedreeft sen foude mert u niet als eenẽ 
kerck-fchêder houden Ende nu / en weet gp niet dat de 
fiele het huns et het kafteel ig ban uwen Dalichimaker/ 
ende Dat De ſelve alder kranckſte is ban de zijde daer fz 
bereenight is mer het bleeſch? En weet gn niet dat het 
Den tempel Sods is/daer ghy deſe ſchandelycke beeldert 
in-ftelt, Doe Baer ontbzeeckt de bekozintge bes dupbels/ 
ghe gaet felfs ende doet het Werc ban deſen boofen vijãt 

_ smet alleuwe konfte ende bernufthept. Ick en Wille hier 
eock niet verſwighen / te vermanen / dat men het leſen 
ban oneerbare Binger in aller manieren moer fchouwe,. / 
ende de nieus-gierichept moet tEmen ende bedwingen. 
Want wat begeert gp te Weten / dat ghy founder (onde 
nieten modght doen / Qualijck fullen de Diertaers Gant 
Benus ’tfelbe bp De Bepdeten goet binden/ende fal Dit. 
Ben Chꝛiſtenen wel behaghen? Maer gip (ult mp boog 

ij EC 4 aut⸗ 
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antwoorde gheven / dat ghy ſoeckt de kantte bart be tuele 
ſprekenthendt / ende ont u ſelven in berfcherden talen re 
oeffenen:maer wilt ga hier door uwe goede manieren? 
ende ſiele berliefen 2 Bhp wult leeren Wel fpieken / eitde 
nualijck ende ongheſchiekteljck leben ; oft om beter re 
ſegghen quaigek ſpreken / ende qualyck leben: Want uot 
de over vloedichendt ban het ghene Daer het herte bol 

af is / vaer ſpreeckt mert gheerne af, Ende waer toe 
Warten deſe faken ghelefen / Dan om naderhant boorts 
fe vertellenzende op dar het ſoude ſchjnẽ Dat men erbaz 
ren is ende wel ſprekende in het gent Dat De konfte ban 
minsten aen gaet / ende oock Dat men menichmael ghe⸗ 
oeffent is inden Winkel ban alderles boosheyt: inſghe⸗ 
licks op Bat men den koſtelycken tjtonnuttelyck foude 
moghen berquiften/ende Dat hier door beel fielen faudert. 

verlozen gaen, Ten tartften ap dat in t middẽ ban haer⸗ 
lieden ſoude gebonden worden den daodeltken bijandt 
van de ſupverheudt / als men van Haer verdreven heeft/ 
dao? onnutte ende oneerbare woorden / ben lief hebber 
bax alle repnichepdt/ den Done ban eene SRaghedt. 

Schiet-Ghebedekens. 

Pſalm. iu8. PJOor-Beeckt mijn vleefch met uvve vreeſe, vvant van uvve 
oordeelen heb ick ghevreeft. 

Pfalm.37. Heerevoor u is alle de begheerte mijns herten, ende mijn 

—* ſuchten en is voor u niet verborghen. 

Her XVIII, CAriTTEr. 

Meditatie van de Seeghbaerheydrt. 

De ſeegbaer⸗ D Ellit hamelicke ſeeghbaerendt / helpt groote” 
heydt is fer lcks naer het gheboelen ban alle wiſen / tot de 
ghepreſen. gheruſtichendt ende gheſchickthendt: Hier om is't 

Bat ghu eenighen voõrdt ganck wilt doen / denckt 
hier op vjpelijck/ ende aen veerdt De ſelve met alle 
neerſtichendt / ende mediteert Hier dick wüls af. 
De woor. flellinghe der plaetſe, ‘fal weſen u te ſtellen 

in Godts tegenwoordichent / als oft gn ceritmael 
geſchapen waert / ende u lichaem met alle ſune lit⸗ 
maten ontfangen hadt / op Dar glu De ſelve ter eerẽ 
Sodts ſout moghen gebruncken / ende Dat fp u fous 
gert mogen weſen wapenen dienende tot de gerech⸗ 
nh ok : ttefjepdt/ 
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Behet niet tot de boosheudt / ghelück Den Apoſtel Rome. 
eeckt. 

Deer r.point. Bemerckt Dat de ſeeghbaerheudt eent Wat ve f£ 
deughdt is / de welcke De eerlückhept / ende het wel 
ſtaen in alle roeringhen des lichaems onder· hout maer renten 
maer beſonderlic tn De teeckenẽ Die mer met DOD: van mie doẽ⸗ 
ghen placht te doen / acht nemende op den bre 
plaetfelende tGdt : men mis doet hier tegen door 
plompe, door beoot-Droncken ende dear gemaeckte 
manierenz bemerckt / ober loopende ntme wercken / 
oft alle de roeringhen ende beweginghen uwes li⸗ 
chaems hier na/ ende nae Het upt-ijfen Gan have 
reghelen / ghepaſt sijn; oft de rj picheudt / oodtmoe⸗ Waer in te 
Dichepde/ Sodtbruchticheudt hier in unt ſchnen, egeaeeee 
oft u we oogen briendelntit / ende niet fuer en (Faë/ Canova ie, 

Prov.6 tiet herwaerts ende Der maerts beaeig De jmiet al te geleghen is · 

t ſeer op-abeljeben ; want deſe verſaeckt Den Heere: 
het hooft moet recht ghehouden worden / een eur 

nich nederwaerts bungende / niet lichtveerdichlüe 
herwaerts ende derwaerts ghedraeut worden / DE 
lippen matelick gheſloten; ten laetiten het geheel 
aenficht blijdesden ganc/maer in denis, Ambroſius rip.r, offic, 
D'auteritentfeaht ghelegen te weſen / ende een teet⸗ ‚9. 20. 

„kents ban eene in wendighe ſtiſte Des Berten / moet 
met ſimpelheut ende eenboudichendt verſaemt we⸗ 
n; de kleederẽ reun / ge handen moeten ſtil gehou⸗ 
en worden; De ſtemme niet al te (Eil / ghebroken / Seeghbaer⸗ 

oft boer achtich / maer ſoet / ende t ſamen eenighe erdt mi DE 
mannelickheudt behoudende: De ſprake ſonder be: peak. 
toerte/brecdfamteb/betendelijck ende gtil:wanteen 
foet woordt maeckt Dick-mils heel vrienden / ende Eceli.6: 
gen woort helpt dicwüls hier meer toe / Dan groote 
giften Ende dent. Ambroſius ſeght ap eene ande: 
ve plaetſe / dat uwe ſprake / claer / ſimpel / open ende 
ſonder omwegen zu / met alle degelychent ende ſta⸗ 
ticheudt / niet ghebeunſt Els ghu met iemant met 
woordẽ niet ober een en kont kom? / dat ghu niet ent 
kóft met eenige grãſchap / dat ghu niemanten her: 
maent met bitterhept/ niemant en onderrecht met 
* gratie.Ende men ſoude niet konnen ſeggen / 

J de grootelücs Dat deſe dingen helpe tot De deught / 
ende tot D'inmendige bereeninge des hertẽ.Al hier 

ik €rs | Dieng 
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Matichendt diẽt oock De deught He welcke helpt om alle bootſen 
rockers. ende jockevijen te matigen / waer af Deneraaldusg 
3sacea · ¶ ſeght; Hat nine genoegelijcke Pfamen-fpzekinge 5u 

— ſpytichent / u geckẽ eñ bootfen/fonder ſnoot⸗ 
heydt want deſe ſomwüilen noodtſakelück zón / bu 
maniere GA eenich eerlijck ende degelück bermaec: 
gelick men oock eenich ſpel deughdelyck mach gez 

Klier: ep. 8: bru arken. Men moet hier nochtans gade flat ſeght 
— den 3. Amoroſius / dat wu geheel het accoort niet en 
MPT beent Gan alte de deughde alg daor eene verachtin⸗ 

ge. daerom o Heligieus /gecken ende gabberẽ / ende 
Ban eenen anderen begeckt te maden / laet Dat boor 

Toba. de wereldtlücke perfaonen / uwen perſoon betaemt 
eene gheſtadichent, Ja oock Tobias wordt hierom 
ghepreſen / om Dat Ga niet kinderachtichs ghedaen 

woe ie en heeft / ls hu noch) jonck twas. 4 
perte vann, „Herz pom, Bemerckt hoe neerſtelijck Dat deſe 
Bumamere deught geoeffent moet morden Ten ceviten/ door De 
jucaherdt. leelückijgat ban Be on-mauterlijckhendt/de welcke. 

d oogẽ But alie Die haer aenſten mis haeght / gelück 
hier en tegen / de ſeeghbaerheyt / eenen iegheſycken 

Maizg.  Êreckttjom hem te beminnẽ. Cen tweedẽ / dogr dien 
datſe Gan Den H. Gheeſt ſeer beriſpt ordt. Belek 
den Propheet ſeght:Om dat de dochterẽ ban Sion / 
ovgeheben zón geweeſt / ende hebbẽ gewandelt met 

Proves. Benen unt geſteken hats / daerö heeft den Heere ca⸗ 
he luwe gemaeckt den top Haers heofte. Ef den Wijz 

ſenman: Een afballende menſch Die met Godt niet 
obereen en komt / een onnut mâ gaet met eenen her: 
keerden mondt / jn winckt met Be ooghen / hu beft 
met den boete / met den vinger ſpreeckt hu Hierom 
ig ’t dat ons ſoo Dictuijls ap verſcheuden plaetfen de 

#Cor4. ſeeghbaerheut acngepzefen wort / eũ ap Dat alle Din: 
gen eerlück / eñ met goede manteven onder ong fou- 
den mogen geſthieden, Bme manierlückheut ſeght 
Den Apoſtel / zu kennelijck alle menfchen. Ef onfen 

Marths. _Salichmaker feaht:Haet u licht alfoo fchine/booe 
Demenfthen/op dat ſu ſien mogen nine goede werc⸗ 
Ken / eñ glorificeren uwen bader Die inde hemel ig, 
WBemertkt ten derden / dat eenen wijfen eñ boorſich⸗ 
rigen menſch / hier vat oordeelt / bã het gene Dat in⸗ 
wendich iszwant unt Den geſichte wort eenen man 

en ghekent / 
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gekent) ende Dat habit des lichaems / eñ het lacchẽ r_n 3 
Der tanden / ende Den ganck Des menſch berkandig? |, mc. 
Ban hem. Mant / iset bp aldienfeaht den . Ambro⸗ De roerm 
ſius /dat de roeringe Dee leden te gelijck eene ſeltere ver tenen 1 
ſtemme Der fielen; foo mach men met vecht ſeggen / gbetjk ves 
bat alg de uutwendige ledenen qualjck gemautert — nie 
zin / te kennen geben / dat het hevte oock ongefchickt 
ende qualijck gemaniert is. Maer uut Den H. Gre⸗ Nariane⸗⸗ 
orius Nazianzenus langh van te boren boorſeut B 

beeft / dat den afballtahen Fuitanus / de gheheele 
wereldt fehadeljekfoude zjn. Maer leert / dat de 
fſeeghbaerheut / niet ghebeunſt en moet weſen / maer 
geſück den H. Thomas ſeght / moet Komen unt het 2.2.019% 
binnenſte / bemerckẽde Dat Godt onſen Bader/ende anad;. 
meeſter al omme bp ons is. 

Hert 3.point Bemerckt gelijck datter niet ghebon⸗ De ſeegh⸗ 
Benen wort Dat de menſchẽ meer onſticht alg d'on⸗ bacthent ver⸗ 
manterlckbent/Dat hier en tegen oock niet en is / ijt gen 
% welck de menfchen ſoo fer berweckt tot De Godt· Nu huchert. 
vruchticheut als de freabbaerient ende maunterlijc: * 
heudt aen geſien Dat D'erempelen trecken / Daer De — 
woorde qualdek eens verwecken. Och hee peofijtee 
Ick is t aldus met Der h. Frantiſtus te preuiken! 
fao Dat hu te bergeefs Geel moorden gebrupikt / Die 
met De werckẽ / ende ſjne quade manteren tgene hu 
geſent heeft wederom bederft. Hierom is't dat Den „Pets 
H. Apoſtel /De broutmen vermaent / datſe door hare 
ſeeghbaerhent / eñ manterlijchent(de welcke krach⸗ 
tich is in detegen woordichent Godts hare mans / 
Die de woordeu niet en gelooben / ſouden bekeeren. 
Dit is altijt waer / dat De meuſchen / met de welcke geſticht ghe 
Den h. Sregorius Thaumaturgus verkeerde / bele manert van 
Den hebbẽ / datſe meer Door ſÿjnegeſtichtige manie⸗ den B, O2 
ve/ende De ootmoedichent bekeert wierden / en hem — 
hemindẽ / dan ter dorfalie Gan fyne mivakel?: want wauess· 
ſonder de beſtandige deughden / en kan geene briẽt⸗ 
ſthap / die nachtãs het meeſte goedt ts/t welck Den 
meufche ſoude moghen toekomen / gheſtaen. Ten 
derden / bemerckt Dat De lichtveerdighe manieren / 
De ſiele bederben / gheljck dieſghelücks de quade 
t ſamen · ſprekingen. Hierom ſeght aldus / den h. Serm. de 

Baſilius: act oũs / ons begebẽ tat feegsbaerjent: hum: 
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want onſe ſiele / die wort ghelck aen hare oeffenin⸗ 
ghen / ende ſulcks als fp werckt / alfufck een beeldt 
ende ghedaente treckt ſu oock aen. Ten Bierden/ 
Dat oock alle de geneughelckheden / ig 't Dat men 

| duntwendige werckẽ dedwinght / berſmacht ende 
Bevdooft worden / ghelück het vier / datmen bluſcht 

aten bet welck oock lichtelück ende fonder moente ghe⸗ 
Bijckberdt, ſchiet. Ten bfden / bemerct Dat fonder deſe deught 

alle debotie ende Bodtbruchtichendt gantſch ende 
gheheel te niet gaet/ ghelück een bat het welck Gel 
maten is / al datter in befioten te/upt-loopt. Ten fes 
Len dat D’ on-manterljckhendt den menfth / al ig 
a anders goedt / ten minſten befmet. Ende al wat 
beſmet is/ gft eentabe Glecke heeft/Dat en mach So⸗ 
be almachtich niet op-qhedraahen worden tot eene 
aenghename offerande. De lichtheerdichendt bars 
manieren kan ſomtüdts boor eenen koeten tjdt 
weſen / in den ghenen / Die anderg oock goedt is / 
maer niemermeer ín eenen Die Deboot ie ſeght den 

Bonav.de BDonagentuva/is’t dat hu waerachtelijck Deboot 
profect.Re- 18. Cen laetjten/1e’t Dat ghu eenen Keltgieus zyt / 
vᷣg cap·. demerckt de manierlyckhendt Gan veel wereldt⸗ 

ſche menſchen / die hier af nochtans ſelden / oft nie⸗ 
mermer vermaent / oft onder weſen en Worden; bez 
merckt dock Dat men wat u alleen / oordeelt van alle 
uwe mede-hroeders: Ende hoe groote ſchade / ende 
achter deel Bat hier upt komt. 

Be gheſtich⸗ ¶Het 4.point Bemerckt De geſtichtige ende ootmoe⸗ 
lighe ſcegh· dige cõverſatie ban Chriſtus onſen Salichmabker / 
vS (00 binnen alg bupté den huuſe deſgelütken bande 
tich-maecker/ 2 JRagbet gracta, ende ban D'andere henlighen, 
kan Sava @berleaht/hocdat den SB. Ignatius / gele men 
{ue Demoes oock ver haeit ban den H. Malachias / nouwelÿcks 
een lttmact en voerde ſonder redene: hoe datter beel 
gnasims,  Doortaen-fien alleen ban den . Lutianus martes 
ei laer bekeert hebben geweeſt. Ben hz. Chruſoſto mus 

ſeght / dat d Apoſtelen / niet ſoo ſeer door mirakelen / 
als door haer leben De werelt bekeert hebbẽ / het 
welr meeſt unt ſcheen in haer liedẽ geſtichtige ma⸗ 
niere Ban doen / ende ſeeghbaerheut: ghelck mers 
beſonder mach bemercken banden 1). Joannes / die 
giet een mirakel gedaen en heeft / ende deſgew 
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den Patriarch Abraham / die nochtans het ghelsof 
wijt ende breedt verbrendt heeft. Ee 3 

__ Hers.poinc. Bemerckt dat gljn eenen tempel des 5* * 
Heeren zijt; ende aclijceen graf / het weick anttoi- vee pen hie 
feljck behoorde glorieus te weſen / gengheſien / dat gacm cerca 
mp foo menich· mael deelachtich sit ban t H.Li⸗ Iſaiæ II. 
thaem des heeren. Ten tweeden / dat alle uwe ſit⸗ 
tmaten aen Godt toe-geepalt zĳn / ſoo dat gijp daer 
Ober geene macht en hebt. Dier om ie’t/Dat den 1e 
Auguſtinus fijne broeders aenſprekẽde / ſeght: Bug Aug. ferm. 
truuſt u liedẽ met fue henlige beeefejende fret mel ad fratr. iu 
toejdat De tonghe / De welcke Be nracht ontfanghen Erem. 
heeft ban den fone Godts uut den hemel te treckẽ / 
teghen den Weeve riet en ſpreke; ende Dat de han⸗ 
dende weltke ghevervet worden met Het bidet Gan 
Chꝛiſtus onfen Satich-maker/niet beſmeurt ende 
gheberbet en worden Doort bloedt der fonde . Ten 

aetſtẽ ſiet hoe dat niet alleẽ De ftele Dodt en moet 
Dienen / maer dat oock Het lichaem mede draghen 
moet De verſtervinghe ban onſen Heere le sv s,Haor 
gheſchickte manierenende door De feeghhaerhent/ 
op dat Den Heeve ghelobet worde Gan cen geitadteh Palms 
volck. Voor het alder-laetfte aenſchout alle De lit⸗ 

„maten Chriſti umes Dalich-makers, boor u door⸗ 
mondt, ende fpreeckt Den Heere aen / ende braeght 
hem / wat hem daer toe ghebrocht heeft S ende ghu 
fult Gevitaen dat het ig gheweeſt / dat ghu hem met 
elck lit it büſonder foudt loven ende pedfen/gelje 
huu / met fijne ledekeng verloſe heeft. 

Eenighe vermaninghen van den S. P. Ignatius aen- 
gaende het verkeeren mer de menſchen. 

7TEn eerſten hu gaf deſen raedt / datmen alte kó- 
bagie ſoude ſchoumen / ende Ip beldde / Dat De 

Heer faude ſien maer eenen tvap ban bolmaeckt⸗ 
heydt in ſÿnen even-naeften ſonder Defe faute / Dan 
berfchepden trappen / met deſe. 

Ten tweeden dat men eenen ieghelijcken ſoude 
bol· doen: want daer niet ſoo koſtelüjck en ts / dat De 
broederlicke liefde / als Die eens gequetſt is /foude 
Bonnen bermakẽ. Ende datmen hierom weiger 

je 
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tick alle teghenſprake ſoude moeten den /ja oocũ 
dickwils Langhe ende onnutte propoopden. 

Ten derden /hy eyſchte tüdt alffer tet te beſor⸗ 
ghen was / ende als dien eens gheſtelt was / ſoo be⸗ 
gheerde hu / Dat men den ſelben tüdt doot ſyne 
neerſtichendt foude Goar Komen. zr SCE 

_ Een Hierden) hu (eat / dat men foo boorſichtich 
behoorde te wefen in't ſpreken / als oft al her ghene / 
Bat men ſeght / ſoude meeten in’topenbaet komen. 

Ten bijfden / dat mert luttel woorden moeſte ghe⸗ 
bruncken / ende de ſelve tragheljck voorts aten: 
gen Ende Dat men verduldich behoorde te weſen / 
in t langh verhael ban andere Paernr-hoozen: -— 
Gen ſeſiẽ / hu vermaende Dat men hem om Gode 

Beven eet gole foude voeghen nae den aerdt ban eerten-tege: 
wacht aar lücken / ende niet drzoebich mefen met den gent die 
ban onfen blijde was maer Dat men met den be droef den Liefs 
naeſten te coc jijck (oude Handelen. Ende met den gra moedighen 
Be 

pack raſch ſpreken. Ten laetſten / ſeght hu / dat ghe 
lÿckerwüs den bijant in· Aunpt met het ghene / dat 
hem niet toe en behoort / ende gaet upt met het gene 
Dat hem toe behoort:want hu kõt in fonder hem te 
Gell tegen den aert Ban Den genen / die hu wilt bez 
vechten; ja hu geeft hem goede gedachten Goar het 
eerſte / ende daer na gheeft hp hem ghedachten / die 
ſchünen goet te zijnen Dit gedaen zjnde / gaet upt 
met het fijne / dat is / u krijgt het quaet einde daer 
ba na heeft verlãght.Aldus behooren top oac eer ft / 
in onfen eben⸗ naeſten het goet te prijſen / ende daer 
naer al ſoeteljck het quacdt te verbeteren. 

Ten ſebbenſten / dat men nopt af en moeſte fchep= 
Den / banden genen / die men foeckt tot goet te trec⸗ 
ken / hem latende bedroeft oft gualijck te breeden. 
Ten achtſtẽ / dat men hem foo Geel / als onfe mas 

Nieve Gan leben tae-lact/Goege ende te ghemoet ko⸗ 
me aen eenen anderen / op Dat men alſoo doende / 
eenen-iegbelijcken bol-Doe. 

Ten neghenſten / Dat men niet terſtondt tat het 
hooghſte en klimme / maer allenghskens jende ale 
og eenen anderen foetelck make te berboorderen. 

_ Cen thienften/ Dat men hem voeghe / naer eeng- 
ieghelucks bermoghen. Want wact’t Dat iegnandt 

Hi 
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én eenen zot met eenen enghen hals Beel Pfamen 

_ feude willen ghieten / deſen ſoude eer {tarten / dan 
_ Baer in ghieten. 
DTen elfſtẽ /hu ſeght: Dat men hem moeſte wach⸗ Fauten ende 
ten / dat in ons deſe navolgende fautẽ miet bemertt 
en wierden: als zn / oberdaet in eten ende drinckẽ onsen csen- 
manieren van ſpreken / die de ſaken grooter maken naerens 
Ban ſu en zin / ende met De waerhent niet wel ober 
gen en komen; ooc woordẽ / die jdel eũ twiftich zijn / 

ende eenighe onmanierliÿcheden in't roerẽ ſÿnder 
leden: want ſoodauighe dinghen / ghelückſe ſcha⸗ 
delck zin / ende beletten het goed: gheboelen aat 
T ban ons heeft; alſoo verminderen fp aat De 

fefde/ endt De affectie, Die men one (oude moghen 
draghen. Bus vereuſthte Gp in Den wat-mendtgen 
menſch / eene betamelücke gheſteltemiſſe ende zene 
ſeeghbare ghetijck-bormicheudt/welck een teecken 
te bande in Wendighe gheſtelteniſſe Des Herten. 

Ghebedt,om de ſeeghbaerheydt, ende eene heylighe 
converfatie te verkrijghen. 

O Alder-⸗minneliickſten es v‚ die ter oorfake van de on- 
ghereghelde manieren, ende roeringhen mijnder leden, in 

alleuwe lit⸗maten feer grouwelick gepjnight hebt gheweeft;, 
… gheeft my gratie, door uwe ſeeghbaerheydt, dat ich al-omme 
ghedachtich zy Wie dat ick ben „ onde her goedt exempel „het 
Welck ghy my bier in ghegheven bebt, op dat om mijnen 
© Wille uwen naam niet ghelaftert en Worde. Het is Wel Rom.z. 

Waer, dat ich eene andere Wet in mijne leden vinde, ſtrijdende 
teghien de Wer mijns verftandts: maerick, die mine leden 
beb doen dienen aen de fonden, Waer-om en fal ick de felve 
niet brenghen tot den dienft van de gherechticheydt? Is t dat marth.s. 

_amijne ooghe my verarghert„oft mijne handt,ghy ghebiet my de 
felve af tefnijden, ende van my te worpen : hoe veel te meer 
moet ick mijne leden dwinghen met de Werten van de ſeegh- — 
baerheyt, op dat ich niet en verarghere eene van de kleyne, die moet in oaf 
en nghelooven? Icken Wide, noch door ſpiſſe, oft door majne Wantert dese 
maniren , oft roeringhen der leden iemandt bederven * de (25E worm 

ghene 
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ghene daer ghy voor gheftorven zijt: maer ich, fal met uwer 
Apoftel in uwe Goddelijcke teghen -Woordicheyde fegghen : 
Ie tdat mijneten, mijnen ganch mijne kleedinghë oft mijnen 
handel mijnen broeder verarghert , sch fal m hier af inder 
eet Wicheydt onthouden, op dat ick niemandt en verarghere; 
op dat onfendienft niet verachten Worde, maer dat alle de 
ghene,dië my fien (allen ‚ wen naem moghen ghebenedijden; 
endefegghen: Sat dit is her ſacdt, bet welck den Heereghebe- 
nedijdt heeft . VVant ghy hebt ons gheſtelt, opdat wy ſouden 
moghen Wefen forider klachte „ende fimpele kinderen Godts, 
on-berifpelsck „un t midden der quader, ende verkeerderNatiens 
Op dat Wy fouden moghen Wefei een exempel der gheloovighe, 
int Voorde, in Wandelinghe, im liefde , in t ghelooveg in ſuy- 
verheydt, op dat uwen voordt-aanck eenen-ieghelijthen kenne= 
lijckzy , ende onſe converfatie goedt zy , op datſe in het ghene 
daer ie ons in lafteren , fende onfe goede wercken , loven u 
onfen Godt 1m den dach pan de befoecktnzhe. Tek were wel dát 
het niet ghenoech enis, dat ick my van de grofste fonden ont= 
houde.PVant hier vraeght feer Wel den heylighen Apoftel laco- 
bus, fegghende : VVie iſſer Wijsende gheleert onder u-lieden? 
dat die thoone uyt fijne goede Wandelinghe fijn werck , inde 
faechtmoedicheydt der Wijsheyde. VVant aldus ist den wille 
Godts, dat ghy wel doende, ſom maec sen fult der on-Wijftr 
menfchenontwetentheydrzende dat u licht al-foo lichte voor de 
menfchen,op datfe aen ſiende onft goede wercken, ſouden mo- 
ghen loven ende daricken u onfen Pader, die in de hemelen zijt; 
ende Wordt ghebenedijdt in der eeuwicheydt, Amen. 

Prattijcke om eene Seeghbaerheydt der 
manieren te verkrijghen. 

D'Serfte/te letten op alle de fauten/de welcke kon met 
elck lít doen/ende hier op ons oock bebragen bp an 

dere, Want het kan qualick gheſchieden / Bat men hem 
naer De reghelen der ſeegh baerheydt (oude konnen Loes 
ghen / 't en zu ſake dat mer bet andere gade gheſlaghen 
Wwozde. Bier voog fien Wo gefchieden Dat met in de tegẽ⸗ 
woozdichendt ban andere menſchen meer gedachtich — 

€ 
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Be ſeeghbaerheydt t'onder houden / dan elders: dit res Maiutoef 
tommandeert nochtans den onabentura neerftes SOM 
tijck / dat een · ieghelyck hem in ſulcker voeghen {oude — Leng 
draghen atleen zijnde, oock befloten fn ſyn kamer, gbee poppt onbe 
lck hp doet als hy bp d'andere is. Want bov] dien bat bouden. 
den ghenen die aldus Beet /lichtelcker komt toteene 
gewoonte ban feeghbaer te zn / geraeckt oack des-ghe= 
chen lichtelijcker tot een vol maeckt gebedt / ende tot 
De rufte Der fielen / waer toe een groot beletfel zijn de 
upt gheſtorte ende on ghereghelde manieren ban doen, 
Getweede/ te lefen eenighe boecken die hier af ghez 

ſchreven zĳn / ghelück ban den B,WBonabentura tot de 
Nieuwelingẽ oft Fobitien/als oock Yan andere. Want 
al is t ſake datd upt-wendighe feeghbaerbepdt / ten zu 
fake dat fp ſprupt upt Det accoort ban d'andere deugh⸗ 
den / niet langh en fal blben ſtaen / fp is nochtans eert 
gtoot behulp tot de deughdt / ende het ghene dat in t bes 
ghinfel met fwarichepdt / ende teghen de nature ghe⸗ 
ſchiedt / wordt allenghf kens licht ende ghenuechelfck, 

Schiet-Ghebedekens. 

Vyve manieslijckheydr zy kennelijck alle menfchen. Philipp.£ 
Laet u licht alfoo fchijnen voor de mentchen, op dar fy Matth,s- 

fien moghen uwe goede wercken. 

Hér XIX. Carirrids 
Meditatie om lijnen rijdt vvel gade te flac 

G Helyck ghy kondt bemercken Dat inde geheele 
wereldt alle dinghen op fijnen tydt / mer mate / 

ghetal ende gewichte gheftelt zyn / alſoo behoorden 
bet oock te gheſchieden in den menſch / den welcken 
eene kleyne wereldt is / ende die op het alder neer⸗ 
ftichfte fonen tydt wel behoorde te beſteden / ende- 
gheheel ſyn teven met alie be Beelen Des ſelfs / naer 
Bentjt paffen ende regeren. Wet welek eene ſonder⸗ 
nnghe hulp is / dienende tot de Godtvruchtirhepdt. 
De voor-flellinghe der plaesfe a: Gem laten vooz-ftaente 

zijn meere wilderniſſe / ende bemercken hae datalle 
dinghen vosr · bp gaen / ſoo dat - men naer eenen 
ooghen blick niet weder om en kan kryghen van 
al dat eens gheweeſt is. 

Hy 
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De kogthent Her r.point. Bemerektten eerſten / hoe onſeker Hat: 
hat den it / Den tijdr van ons leven is / eñ hoe kot/is’t dat den 
Bare —— ſelven vergheleken worzdt met De langh-duerende 
Maecene,  LeuWichepdt, Ten tweeden / Dat wp alle soghen⸗ 

blicken / oft een eeuwich ghewichte van giozie, oft 
Wel van pine bergaderen. Want de verdienſtẽ eeu⸗ 
welick vergolden fulten worden / ende De ſonden 
(oock die hlepn zyn) in De Lerdoemde eeuwelyck 
gheſtraft. Cen derden / hoe grootelycks dat de menz 
ſchen deſer wereldt waeremen Dé ghelegenthept 
Bau haren koop-handel aen te rechten / ban haer 
ghewin te beneerftighen ; hoe datſes morgens 
braech in de Weer zyn / den Bach in arbepden over⸗ 
brengen / reyſen over zee/ ende oacit haer leben wa⸗ 
Een, Wemercht ten bierden/ dat den tydt het ko⸗ 
ſtelyckſte is van al datter in De wereldt ghebonden 

| a2dt / ende niet te her-halen en is: maer / eplaes? 
Setm.ad ghelyck den. Bernardus feer wel feght:Daer en 
Schol. Wordt niet koſtelycker gevonden dan den tydt 
Den kaſternt ende baer en ts niet dat hedens daechs minder gez 
BRE acht wordt. De daghen gaen vooz by / de maenden/ 
ſche klem ende ejarenonſer falichenpdt ser de daer en iS nies 
gheatht · mMandt die hier eens op dencht/ daer en is niemant 

Bie hem beklaeght dat den dach berlogen is / ende 
niemermeer weder om keeren en fal. Bemerrkt 
Back Waer am Dat Hen ſelven foo koſtelhyckis; dE 
reden is / om Dat Wp Daer deog alle dingen konz 
nen winnen / ende ſonder den felven niet ußt rech⸗ 
ten en konnen, Ja dat meer is / alwaer het dat den 
menfch de gheheele \uereldt faude willen gheven/ 
am den tHdt van ſyn leven te Verlangen als de 
doodt gljekamen is / ende Dat boor eenen ooghen⸗ 

| blick / hy en foude’t felbe nochtang niët konnen verz 
Vergꝛuiſtinge krygen. Bemerckt Dit Wel. Hoe grootelyex mepnt 
bes tors (Al on) ſouden de verdoemde ende oock De gheluckſa⸗ 
Eesveen. ũghe achten, waer’t (afke datfe noch een ure moch⸗ 
doen tenleben ; deerfte op datſe de falichepdt/ d'andere 

op datſe meerder glozie fouden mogen verkrijgen Z 
Hier omig’t dat dy eeuwighe Wyyſheyt roept ende 

Hic. i9. ſeght: Och hadde ghp't oock bekent / ende voor 
*waer in defen uwen dach / Die tot uwen vrede is! 

Och oft den menfch Kende hae grootelhcks dat he 
in Dit leven de goederen ende ryckdommen —— 



Van ſijnen tijdt gade te ſlaen. A 
iele Ran vermeerderen! Ende is het wonder tacn- 
gheften Dat De Hepdenſche Philoſophen ban deu 
tdt al · ſulcken ghevoelen ghehadt hebben; onder 
De welcke Zeno ſeyde: Datter nier enn Was dat Zeno. 
den menſch meer ghebrack als den tydt. Ende Dee Democa 
mocritus: Dat her koftelychfte dat men Berliefen cus. ì 
kan wasdentijdt. Ende aldus fpreecht Seneca: Seneca 
Dus doet al dus / Kucili/ neemt u (elven wel Waer 
tat uwen profijte/ende fpaert wel uwẽ tidt. Want 
ie word: hier ghevonden Die den tifdt in ſulcker 
Weerden houdt/ als het behoordtt Dus aver-leght 
hoe dat ghy uwentydt (ult beſteden / hoe dat ghyu 
het koſteſyckſte dat ghy hebt / fult ghebrupcken / 
waer mede Dat ghp Dit fult vermanghelen / fal’t 
moghelyck wefen met klappen ende ſnappen / met 
led cheydt ende ſpelen / aen gheſien dat ghy hier-en- 
tuſſchen Koninck· rycken kondt verkryghen / de 
gratie Godts vermeerderen / nen even naeſten 
belpen / uwen roep ende berkiefinghe Door goede 

ercken verſekeren. ß 
_ Hetz.point: Bemerckt boos al / hoe Nittel tit Dat 
urefteert/ende hoe veel Dat gp verlagen Hebr. Cen 
tweeden/hoe Dat gip den felven moet befteden. Se⸗ 
neca vermaent ons hiertoe (eer wel / als bĳ ſeght: 
Zaet ons onfe ſiele aldus flellen cit ſchicken / als oft * 
dop in ens unterſte ghekomen waren; eñ en laet on& 
nietupt-ftellen ; Die alle daghen fijn leben ſoo vol⸗ 
maect/als oft den laet fté dach ware / die en fal gee⸗ 
nen tijbt te koet kome, Daer om fiet toe / ſeght den 

_D.Apoftel Paulus, hoe dat ghy behoedelyc moocht Ephel:s. 
wandelen, niet alg on-Wijfe/ maer als wyſe / vin: à 
nende Hen tht / want de Daden quaet zjn. Wp woe: Do moeten 
ten Ben feliven dan befkeden tat onfe falichept,/Waut den tijdt tot 
bp hier toe ong van Godt ghegeven ig; ef te°t Dat — 
wy dit niet en doen / ſoo full Wp eene ſcherpe reke⸗ * 
ninge daer af moeten geven. Dus bemertt hoe veel 
tydts dat ghy ſtelt in gheeftelijche oeffeninghen;oft 
gip ten bellen vol· brenght den tydt Hie Daer toe/ 
eù tot andere Godt· pruchtige wercken gheſtelt ig; 

oft ghydeſe wercken alleen gheeft het ghene dat u 
vver ſchiet / ende dandere het befte eñ principaelſte. 
Vooꝛts / oft ghy de ſelve nier beter en ſoudt konnen 
doẽ. Wie falbaer ſoo dwaſen koop-man gevonden 

| ©D 4 worden 
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Ore Hen tidt worden / Die ſſecht ende verworpen ſtroy op eenen 
Baguft/ is merckt- dach fal koopen / als hp geudt ende koftez 
als enen 
Bwafen koop: 
We 

Kom.1j. 

Rem 3. 

lycke ghefteenten foude kannen bekomen. Cen der⸗ 
Ber / bemercht aen-dachtelijchk wat ghy op een ure 
goe ſoudt konnen upt· rechten / wat dat ghy ſoudt 
zonnen doen op eenen dach / ende opeenige weken / 
waert dat ghy veerſtich ende vol⸗ herdich wilde 
Wefen in den wech Der deuchden: Ende ſchaemt w/ 
beſonderlyck / is t dat ghy wilt aen- mercken eene 
anſprekelcke neerſticheydt Hie de wereltſche men⸗ 
ſchen ghebruycken in d’ alder- minſte ende alder⸗ 
flechtſte faken te beloopen. 

Het 3 point. Bemerckt hae ſottelyck dat het ghe⸗ 
Baen is/ alle dinghen (Dooy-loapt al het gene datu 
Belieft) wel ende fcherpelijck taver-leggen/die het 
Bups-houden-aen-gaen / ende daer · en tuſſchen den 
tydt veronachtfamen/den welcken bet alder-koftez 
ehfte is datter ghevonden kan Worden / ende den 
ſelven in onnutte ende ydele dingen over-brengen. 
Ten tweeden / hoe groote ende fWare ongemacken 
Bat uover- ghekomen zjn upt deledichepdt / ende 
veel menſchen daghelhcx proeven / Die niemermeer 
tet ſekers ter handen en treckẽ / maer alleen foa het 
valt / ghelyck een ſchuytken Get welck naer gheen 
fekere haben en vaert / maer alleen herwaerts ende 
derwaerts dryft. 

Ghebedt om ſijnen tijdevvelte beſteden. 

Tlaes! wat is den menſch, wat is fijn leven wat is den rijde 
die hem ghegheven is , hoe koftelijckende kort is hy? Nue 

d°tde ureom van den flaep op te ſtaen, nu is onſe falicheydt 
waerder. Als-nu bevroede ick,o mijnen Heere mijnen Godt, dat 
her lijden van defen tijdr niet Weerdich en is der toe-komender 
glorien, die inons fal gheopenbaert Worden. VWant het ghene 
dat wy al-hier poor eenen korten tijdt in teghenheydt moeten 
lijden, dat falons bier namaels menichvuldelijck in den hemel 
vergolden ende betaelt Worden : ende hierom is°t dat vry hier 
ſuchten, kermẽ ende benaut zijn, verwachtende eens teenemael 
onder uwe kinderen gherekent-te Worden, t Welck zijn fal,als 
Wy ontbonden ſullen weſen van dit kranckende 5 

chaem. 
— 



Van fijnentijdt gade te flaen. Ar 

lichaem. Och, wanneer fal ons defen dach verfchijnen die ceu- 
Welch fal dueren „opden Welcken Wy klaerlijck fullen helij- 
den, dat elcken ooghen-blick onsdeft eeuwicheydt verworven —_ - 
beeft! Als wy ons ten vollen ſullen verbeughen, alis"tdat Wy 1 Pers. 
nu een luttel tijdts moeten bedroeft zijn ; op dat de proevinghe 
onfesgheloofs, veel koftelijcker daa goudt ghevonden vvorde,tot 
uvver eeren ende glorie , o alle mij goedt ende vvel-vaert!och SPen kar 

hoe koftelijck fal ons als-dan den tyd fchijnen, vvaer door vvy ride 
d eeuwvicheydtbadden honnen koopen „hoe kort d' ure van ons koopen, 
deven, hoe kort allen arbeydt , hoe koftelijck een quartier urs, erdee 
'evpekek ppy dichmaels onpraftjtelijch laten voor-by paſſeren. ja — 
in boosbeden over-brengen ende in onnutten klap! Een vvaordt 
vlieghe voor-by,het vyelck niet her-halijck en #; den tijdt gaet 
voor-by die niet te ber-doen en is; noch den on-vvijfen menfch 
en ſiet niet vvat dat hy verliest; ende hy feght: Het luſt my te 
klappen tot dat d ure gbepaffeert zy.Och,vvat feght ghy tot dat 
dure ghepaffeert is „daer defe ure u ghegeven is om penitentie 
ge doen, om verghiffeniffe te vervverven , om gratie te verkrij- 
ghen , om glorie te verdienen dosr de mildtheydt van uvven 
Schepperende Heere ! tot dat den rijdt ghepaffeert zy, in den 
vvelchen ghy de Goddelijcke goedtheydt hadt moeten verfoe- 
gen,ow te komen tot het ghefeifchap der Engheien te verlangen 
zot de erſſeniſſe die ghy verloren hebt „om te vervverken uvven 
fappenende flauvven vrille, befchreyen de boosheyds die ghy 
ghedaen hebt. O Heere vvilt my toch gratie verleenen, dat ick, 
# bier mach dienen cenen korten rijdt die ickte leven heb „ende 
bier namaels mach loven ende dancken in de ecurvicheydt der 
éeupvicheden, Amen. ‘ 

Practijcke om den rijdt vvel te befteden, 

TT: eerften/ bemterct welcken tidt dat u ber alde-bez 
> guaemften fal weſen om u dingen te doen / ende Voor 
alom uwe falichepdt te beneerſtighen / ende fiet wel roe 
Bat gp der alber befté nies recen brenght met dingen 
ban geender weerden / ende Dat ghu tat het gebedt / ende 
em uwe ſalichent te vexboorderen/ niet ent verkieſt den 

Pe 3 oube⸗ 
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Be menſchen onbequaemſtẽ tijdt. Al dus fiet Wp/eplacs!dat be mers. 
ſchicken vee ſchen daghelicks doen / te Weten Bat men Bet beſte bat 
bee a De fijn leven aen be werelt ſchenckt / ende het befte ban dert 
laten ha Bach tu Gdelhepdt ober-bzenght ; maer alg het lichaem 
Gox het Hu on vequaem is / ende den ouderdom ons over valt / 
Bechege, ſoo Wilt-menhemtot Godt vruchtichendt begheven. 

Men dient de ghemtepnte it Den ent ban fijn leven/ 
ende men Beghint alleen ſjne ſalichepdt te beherten als 
outs levert tert eynde ſtreckt. Ei wat dunckt u dat meet 
te werderen is / falich te zijn / oft eenen gaeden borgher 
te weſen? Dart dart eenen⸗ tegbelijchk fine paren/baghen 

‚ende uren bedeple ende albus doende en fal Gp fijn levẽ 
bp gheval niet ober brengen / maer bedachtelijck. Defen 
Wardt ander De leghe ende traghe menſchen gherekent / 
Die alleen wel deet als Haer eenighe occafie komt / ont 

Wie dinghen et treffelijcks upt te vechten. Maer bop moeten der tijk 
—— [us “ut fulcker boeghen bedeplen / dat wp boor al doen daer 
meerfticht we toe berbonden zijn / Dat is het ghene dat onfe ſalich⸗ 
basen, heydt aen gaet /te woten / den dienſt Godts het Ghe⸗ 

bedt / het facrificie ban de heplighe Miſſe / betlef van 
gheeſtelücke boecken / ende het onderfoeck onfer cons 
fetentie. Ten tweeden / dat Wp beneerſtighen bet gene 
dat deſe dinghen alder naeſt is / ghelück is het gene on⸗ 
fen ſtaet ende officie berepfcht /oft ons ambacht ende 
hanòt- werck: Want den menſch is ghebazen tot dert 
arbepdt/ghelijck eener vogel om te bliegen. Een derden 
moet men beſorghen t gene het huns. hauden aen gaet: 
Venvierden / dat ſtreckt tot eenighe eerlijcke ende tame⸗ 
lücke bermakinghe, Want ghelick mien met eeit ghe⸗ 

meyn ſpreeck woordt plach te ſegghen: Ben boghe et. 
kan niet altiüdt gheſpannen ſtaen. 
Ten tweeden / houdt alle maenden rekeninghe / hae 

dat ghy uwe rijdt befteedt hebt; ende ober-leght oft jn 
bert felben uiet beter ende pꝛofijtelijcker en kome 
gen beſteden. 

Schiet·Ghebedekens. 
3.Cor.6. Gi: nu hier den aen- ghenamen tijdt, iet hierden dach 

der ſalicheyt: daer om laet ons wechworpen de werc- 
ken der duyfterheydr. 

Komi. Broeders heris nude ure van uyt den flacp opte ftaen, want 
i nu is on{e falicheydt naerder,dan doenwy Ge Beloolnns 

e 
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Alle datuvve handt doen mach, dat doet neerftelijck, vvant Ecelelg, 

daer en ſal noch vverck, noch reden, noch vvijf heyt,noch 
vverentheydr zijn in de helle, dervvaerts dat ghy hacfte- 
lijck gaet. 

Werckt de vvijle dat ghy’tlicht hebt, vvanrt den nacht komt Toan.g. 
aller niemandt vvercken en mach. 

Wandelt de vvijle dar ghy ’t licht hebt, dat u de duyfterniflen Toan.rg. 
e 

niet en bevanghen. 

EET XK CAPITTET. 

Meditatie „aen-gaende het verkiefen ende {chicken 
van fijn huys-ghcfin, een groot vooredeel in 

den yvech des Heeren. 

DE wvoor-flellinghe der plaetfefal vveſen, te bemercken dat 
Wp ſtaen in De teghenwoordichepdt Godts / 

ende Dat Godt aen ons beveelt eenighe ban onfe 
mede- knechten, op de conditie nechtans dat fn 
Godt alleen fallen Dienen, 

Hert 1. point. Bemercktteneerften/ Dat alle macht We Ober: 
Ban Godt komt + want daer en gheſchiedt in deſe * 
wereldt niet bp gheval / maer al ſeer bedachtelyck 77777 
ende al-foo Wardt Lan Godt oock upt· ghedeylt alte 
macht / ryckdommen / eñ wetenſchappen / waer boot 
Hen eenen aen den anderen wordt onder ⸗worpen; 
Dan iemandt ſal vraghen: Cot wat eynde ghe⸗ 
fchiedt dit? waer op dient voor antwoorde / dat Dit 
tot het ſelve eynde gheſchiedt / tot Get welche eenen 

vince beveelt ſyn Benden aen eenen Deldt-heer/ 
e weten / niet op dat fp tegen hem ſouden op· ſtaen / 
maer op datfe voor hem kloeckelycken ſoudẽ vech⸗ 
ten / waer toe hp de ſelve oock met eede Berbindt; 
ende op Bat fp haer bloedt te pande ſouden ſtellen 
Bear het ryck / ende voor DH eere Dan Haren Heere, 
bevelende des ghelycks dat fp hier toe onder- Wez 
fen ſouden worden. Oft ghelyck eenen Lader fine 
Kinderen aen eener meefter gheeft om haer Ponder- 
wyſen / t°’ onder - vechten endetelepden : Want dit 
het officie í& van De Weeren / Bande baders ded 
huys· gheſins / ban de meeftere/ ende van de ghene 
Die eenen anderen leeren ende onder-wyſen Ten 
tweeden / over leght hoe dat alle treffelycke ende 
kloecke mannen bcueerſtignen jaat ſy alte ſamen 

ie 



Sorghe ban 
_ {fine onder: 

aten, uk abe 

mer wogter 
pft Heere 
wlijft borghe 
boog fijne ou⸗ 
belast, 

aid Den II. Boeck. Het XX. Cap. 

die onder haer bevel zin / mamnelycke ende treffez 
Icke faken upt- rechten; ende wat een eere ende 
glorie het hun is / ſt eden in te nemen/ ende De Ganz 
dente berwinnen. Boeght dit tot het hups-ghefin 
ende de fcholen, Ende bemerckt at onderfatert 
dat u bevolen zijn / ende Wat dat ghy al ter ceren 
Godts Hoog De ſelve foudt konnen upt-rechté. Wie 
en Weet hiet dat ſomwylen alleenelyckeenẽ ſchool⸗ 
meefter / niet alleen een gheheele ſtadt / maer oock 
Dick-ijls een geheel landt fade konnen bederven? 
Ende des- geleken oock door fyne diſcipelen bez 
Waren ende helpen; ghebruyckende de ſelve als ver⸗ 
Weckfelen der Godtvauchtichepdt 3 Wie en weet 
niet Dat ſommige knechten beranderen in Heeren / 
pat oock Van de (laven Kontughen groeyen / eñ dat 
e Difcipelen zijn als een ſtoffe om tot alle ampteit 

gereedt ghemaeckt te Warden. Wet is een feer graat 
Werck goede ordze te ſtellen / ende te leeren de ma⸗ 
iere van Wel te leben, als aock door deſe maniere 
Beel menschen te brenghen tat de bolmaeckthepdt 
des deughdts. Maer dat meer is ende trooſtelyck 
Baar de menfchen/ Godt al-machtich ſelfs ſtelt al-- 
ſulcken o2dze/ ende ghebruyckt dien Heere oft meez 
fier alg een inffrument van de regeringhe Des Wez 
reldts / Door Den welcken hy veel menschen tat De 
Godt uchtichepdt vervoordeert / ende hy faepdt 
doo? hen fyn Goddelyck facdt der deughden op Det 
aerden. Cen derden / bepepft hoe nootſakelyck dat 
hetis aen eenen Deere / ſyn gupe gheſin aldus te 
fchicken / op dat het felve aen Godt aen-ghenaem 
faude Wefen/ende hem alleen dienen/niet gen ſynen 
vhyandt: Want den meefter ende Heer / blijft borge - 
Booz fijne onderfaten ; ende Wee u iS ’t bpal- dien 
dat door uwe onachtfaemkhepdt oft quaedt exempel 
verloren gaet uwen ſone / uwen dienaer oft Difcipel/ 
Die mede eenen diſcipel ende Dienaer Chꝛiſti is / jae 
oock eenẽ ſone Godts:want alig’t dat ghy anders 
goet zyt / ghy en ſult nochtans Gier in niet ontſchul⸗ 
Dicht worden / maer ſult ten opſichte ban eenen an⸗ 
deren verloren gaen / Die door u epghen leven ſoude 
behoudẽ geweeſt hebben. En hebt ghy nwe macht / 
upfen ende ryckdommen hier toe Van Godt al. 
wachtich niet ontfangben/ ghelhck alg bean | 

ú : D ä 5 
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| Banuwen Heere ende Koninck / ep dat ghy / ende 
Die u bevolen zijn; Godt foudt Dienen $ 

Het 2.point. Bemerct dat dit verkiefen(het welck 
pp de kinderen niet en valt) nootſakelyck is / op dat 
Ben goede onderfaten ende difcipelen foudt magen 
ebben / oft immers bie niet heel quacdt en zyn. 

Ende Wie iſſer Die met ſyne vhanden ter oorloghe 
fal trecken? wie fal hem ter zee begeven met krancz 
Ke ende onſtercke boots- gheſellen? Doo van ghe⸗ Deonderſatẽ 
cken uwe knechten ende difcipelen zyn ghelyck Helwar den 
ineen ſchip met u / ende Bieten gheſyck onder u ————— 
vaendel / waer Dao? ghy uwen alder ſterckſten * al 
vhandt den duyvel Van der hellen moet bevechten: 
Want ent is het leven ban Ben menſch niet eenen lob 7. 
Erich op defe wereldt? ghelyck Job ſeght. Ende 
wie zjn onfe mede - ghefellen in Ben gheeſtelycken 
ſtrydt / anders dan onſe knechten / diſcipelen ende. 
onderſaten? Bemerckt dan hoe profytelyck ende 
nootſakelyck dat het is deſe verkieſinghe hier inte 
ghebruycken. Want het ghebeurt dickwols / dat 
genen alleen door ſyne lupicheyndt / de kloeckicheydt 
ende behendicheydt ban alle d andere belet / ghe⸗ 
Iek Achan den legher ban de Iſraeliten / ende het Ioſue 7. 
is klaer dat om Jonas alleen / vliedende van het lon. 
aenfchijn Godts / alle d'andere fchip-brake ghele⸗ 
den feuden hebben / ten Waer fake gheweeſt / dat 
fp hemupt het fchip hadden gheworpen: eenen alz 
teen is ghenoechſaem om een gheheel huys gheſin 
te bederven / ende té beletten alle He Godt·vꝛuch⸗ 
tichepdt / ende neerftichepdt Ban ſynen meefter. In 
wat peryckel is ghekomen het hups-ghefin van 
Jacob / alleen Bao? dien Hat Rachel de vzemde af- Genel35. ° 
goden verborghen hadde? Cen tweeden / door Deris eenen 
dien dat Dit voor ſeker is / dat defen alleen getrouw goevt ouders 
ende ghedienſtich is aen ſynen meefter / Bie den — 5—— 
opperſten meeſter Bodt al-machtich ghehoorſaem gen meeree 
is ende Dat defen onderdanich is aen den Heere anservanich 
Die ſynen mede-knecht is / die Den opperfté Koninck is. 
onder·worpen is: Dan ghelijeken dat hp Kent den 
genen Die hem ſpyſt ende onder-houdt/als hp weet 
dat het alkamt Lan den ghenen Die hem gheſcha⸗ 
pen heeft; ten laetften/ dat hp alg-dan ghehoor⸗ 
ſaem is aen al-fulcken/ maer af hp eenighe vergelz 
— Po s dinghe 
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dinghe verwacht / als hp den alder-mitdtften verz 
helder ghetrouw is. AE Ie ek 

Pe verd Het 3.point. Bemerckt hae dat hetnootfakel je is / 
bere met goee OM ſy hups Theſin wel te fchichen dat den genen 
eremwel zang Die overſte is /dD'adere Leo2-gae met goet erempel, 
gaate Want hee fal hp ſynen dienaer derren Vermand tot 

Den dienſt van Godt al-machticty/die den ſelpẽ veel 
krachtelycker treckt / deur ſim quaedt erempel/ om 
Den Dupvel te dienẽ / ende ouderdanich te ziju? Wier 
omistdatde ld. Scheifture fept ; datter als Saul 
Berkofen ig gheueeft/ niemandt ghebonden en ig 
ander Die ban Gfrael/ die beter Was dan GP; hp 
ghinghſe al te baven Pan de fchauderen ende op- 

z. Reg. Waerts. Sao behoorden alle overſte ende vaders 
des hups ghefins te efen: dus Eemercktdat/ als 

Saul kleyñ in fyn ooghen was / ſoo is hp gewordẽ 
het hooft inde gheſlachten van Ifrael; maer ver⸗ 
heben zynde / ende over-viaedichept hebbende Lan 
alledinghen / is hp den Deere wederſpannich ghe⸗ 
Worden. Ten tweeden / Zaer Wordt oock een graote 
ſorchvuldicheydt van de overfte verenſcht. Want 
Die eenen anderen maet bevelensis geftelt als eenẽ 
Wachter op eenen Berheben tozen/ende als een ops 
perften van het ſchip/ die aen het roer gefel ig am” 
alle pergekelen ban verre te vsor ſten. Dus ist bp 
al-Dien / dat ghy met «lDer-ncerftichendt befloten 
houdt u ghelt-kifte/oftu kaſteel / ſoo moet ghy Looze 
Waer meerder ſorghe dragen boor de ſiele Van uwẽ 
dienaer / diſtipel / oft onder ſaet / voor de welcke ghu 
rekeninghe fult moeten gheven : neeh en ontfchulz 

Gals. dichtumiet / ſegghende? een ieghelyck fal ſynen 
laſt draghen / aeñ geſien dat Dit uwen laſt mede ig, 

Ghebedt tot Godt, voor fy-felwen ende 
fijn huys-ghefin. ‘Ad 

' Godt mijnder Faderen,ende Heere der bermbherticheyt, 
dae alle dingen ghemaeckt hebt doer u woordt, ende door 

uwe Wisheyt hebt ghy den menſch gheſtelt, dat hy foude heer= 
Schappije hebben over de creature die van u ghemacckt is, dat hy 
de Wereldt regeren foude tn gerechticheydt ende rechtveerdich= 
heydt, ende dat hy metoprechticheydt fijns herten, ſoude recht - 
verdeel oordeelen ; ghceftmy de hſtaenſters pwer stoelen de 

‘ | | Wijsberde 

Zap. 9. 
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wicheydt, ende en Wilt my niet verworpen van uwe kinderen, 
Want ick ben uwen knecht, endeeen fone uwer dienft-vrou- 
wen een kranck menfch,ende van korter tijdt,ende te jonk tot 
bet verftandt van dat oordeel inde der Wetten. Ende is't dat- 
ter iemandt fal weſen vol-maeckt onder de hinderen der men- 
fehen,is't dat uwe Wijsheydt by hem niet en is, foo fal hy voor 
ziet gherekent Worden. Seyndt die van uwe heylighe hemelen, 

ende van den ffoel uwer grootheydt „dat die met my zy „ende 
met my arbeyde „dat ick Weten mach vvat dat aen-ghenaem 
by uis vvani fy vvect ende verſtaet alle dinghen,endefy ſal my 
leyden in mijne vvercken matelijck „ ende my bevvaren in hare 
maticheydt.Ende mijne vvercken fullen aen-genaem zijn,ende 
ick fal u volck rechtweerdelijck. befchicken, ende ich, fal vveer= 
dich zijn de floelen mijns Vaders: vvant vvie iffer van de men- 
ſchen die mach pvetenGodts raedt?oft vvie mach dencken vvat 
Godt vvilt? vvant de ghedachten der flervelijcker menfchen 
zijn vol preefen„ende onfe voorfinnicheden zijn onfeker.VVant 
bet lichaem dat verdorven vvordt , befvwaert de ſiele, endede 

dtſthe in-vvooninghe druckt neder-vvaerts dat verftandt, 
tvvelck veel peyfende is.Ende qualijck konnen vvy begrijpen de 
dingben die op der aerden zijn,ende die voorons gheficht zijn, 
die vinden vvy met arbeydt. Maer de dinghen diein den hemel 
zijn, vvie fal die onder-foecken?ende pvie faluvven fin vveten, 
“ten zy dat ghy de vvijcheydt gheeft,ende dat ghy feynt uvven 
heyligben Gheeft van den alder-hooghflen „ende ten zy dat de 
paden der ghener die op der aerden zin , ghebetert zijn „ende 
dat de menfchen gheleert hebben „de dinghen die u bebaghen? 

vant door de vvijsheyt zijn fy genefen alle die u behaeght heb- 
ben wan den beghinne. Ick bidde a,aen-fist het ghebedt van Reg-3 

uvven dienaersvvant ghy hebt my defe fielen bevolen: maer ick, 
beneen kleyn kindeken, ende niet verftaende mijnen uyt-ganck, 
ende in-ganck. Hier om fult ghy uvven dienacr gheven een cer= 2. Paral. z 
baer herte dat hy mach onder-fcheyde tuſſchẽ goet ende quaet. 
Geeft my vviicheyt ende verftädicheyt,dat ic 1n-ga ende uyt-ga 
voor volc.ꝰ Vant voie mach u volg vroerdelgek,berechte të 



428 Den II. Boeck. Het XX.Cap. jr 

„zydat ghy met hem zijt,endehem by-flaet ? Ochoft ickuye 
bet bennenfte mijnder herten mochte ſigghen: Heere Wie kan 
by u verghdleken Worden ! Och oft ſy alls die my bevolen zijn. 
# dienden uyt gantfcher herten! Want iet dat dit door mijne 
onachtſaemheydt ende quacdt exempel anders ghefchiedt „ghy 
ſult met recht het verlies van haer-lieden ſielen, van my verey⸗ 
_fchen,ende eeu fcherpe rekeninghe van my begheeren , inden 

— dach uwes toorns. VVant het zijn uwe kinderen, voor de 
afs | — welcheghy u dierbaer bloedt te pande ghestelt hebt, hoe flechte 
ach — van conditie dat ſy oock fouden moghen Wefen, ende bet zijn 

amine mede-dienacrs ; ende moghelijch om dat fy al-hier ver- 
worpen zijn, fullen ſy hier naer-macls Heeren Weftn, ende ick, 
genen flave; fy-lieden d'eerffe,ende ich denlaetsten ; fy fullen 
moghelijck als Princen ende Vorften gheftelt Worden aen het 
hoochfteeynde van wwe tafel,ende ich, fal moeten met fchande 
delactfte plaetfe nemen. Het is redendat iekals-nu wake. 
voor haer- lieden ſielen; endess'tby al-dien datter iemandt 
valle daor mijne fchuldt , foo fat ich. voor hem moeten verghel- 
den. Perleent my dan, o Heere der heyr-krachten , dat ich 
Wel toe-fie, ende Wel mach gade flaen, die my bevolenzijn, 

endedat ick_al-dus Overſte ben, datich haer-lieden die my 
bevolen zijn, in de deught mach vervoorderen ; dattch haer 
foo voor-ga, dat ick hun tot u mach brenghen , endedat ick: 

1. Thim. 5. kleynin mijn eyghen ooghen mach weſen. VVant is't dat 
iemandt voor de fijne „ ende alder - meeft voor fijn huyse 
ghenooten gheen forgheendraeght, die heeft het gheloove ghe- 
loochent „ ende by is argher dan een ongbeloovighe , endeghy. 

De ootmoe⸗ ſultſe al ſtraffen die hooveerdelijch Voandelen. Dit is dan, 
— ars Oalder-foetsten Tofu „de honſte der konften , verheven te zijn, 
bevor ver⸗ ende nachtans fy-felven hier-am niet te verheffen; machtich 
Verlate oefen, ende het ſalve niet te weten; bekennen fijn macht om 
more. 19, Veel goedts uyt te deylen, ende niet Weten , hoe dat- men 

iemandt quaedt foude konnen verghelden. Maer, o Heere,die. 
_ alleen machtich zijt „ ende van Wien alle macht af-dalende 
is, ſoo in den hemel als op der aerden , bewaers my ; wark 

gn 

je Reg. io. 
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hy zijt mijnen Heere ende mijnen Godt : bekeertfe aile-gader 
die ghy my gbegheven hebt „op dat ick niemandt van die en 
perliefe, maer datfe uwen naem ende glorie al-tijdts ſoechen, 
ende datſe Weten dat ghy den Heere zijt „ende gheenen ande- Eecl. se! 
wen. Gheeft my dat ick in alle faechtmoedicheydt mijne fa- Gal.6- 
licheydt werche, ende dat wy den venen des anders laff 
moghendraghen. Ghy hebt my vermaent , fegghende: Be- 
kent neerftelijck het aenficht vau uwe beeften , ende aen- 
merckt wwekudden.Och oftick de vruchtẽ die fy konnen doers 
weerftelijck vergaderen! och oft ick al het gene dat haer ſcha- 
delijck-kan weſen, forchvuldelijcken van haer keerden ! och 
oft ick oock mochte verbannen wefen voor mijne broeders, op 
datfeu fouden mogben kennenende beminnen ! komt hinderen Rom. s: 
hoord: my, „de vreefe des Heeren falich uleeren. Hoopt inbem “2% 
alle vergaderinghen des volcks.ffort uyt voor bern uwe herten, 
_Godt is onfen hulperinder eeuwicheyds „ gaet tot hem ende Pſal. er. 
Wort verlicht „endefoaren ſullen uwe aenſichtẽ met beſchaemt 
Worden:aenveerde de leeringhe‚op dat den Heere bp avonturen 

jet gram en Worde , ende dat ghy niet en vergaet van den Pia 
led wech. Maer ick bidde po Heere Godt,door het 

_binnenfte uwer ontfermberticheden,den Werckeuwer handen Tob 4 
ſult ghy uwe rechter handt uyt-reychen, opdat Wy u met een 
vol·macckt ende op-recht herte moghen dienen ende behaghen 
alle de daghen onslevens, Amen. 

Prattijcke om fijn huys⸗ ghefin vvel / 
te fchicken. —— 

Eerſte is /dick⸗wijls neerſtelijc te ober leggen / hoe 
koftelijck dat een ſiele is / ende in wat maniere Daf 

Wy De fielen van onſe Buns ghenooten / ende Daer Wp 
laft aber habben / ſauden moghen he pen / ende ban den 
Heere hier toe ootmoedelijck begheeren de gratie Dre 
biet toe ban noode is. 

Prov. 27. 

Le. 

De ſtweede / foo wanneer ghy iemant in u hups ont: Dar oberſte 
fanght / ſiet dat gijp met hem al · ſoo wel over een komt / — 
ban den dienſt Godts/als var ufelven tedienen/te Wez „an fijne vies 
ten/dat hp ten minften alle maenden biechte ende conts naers ghe⸗ 
municere /op dat Wp ansfelben niet meer ent ſauden drent ward 

ſchünen 
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ſchinen te beminnen / dan onfen Deere. Waer 't bp ak. 
Dien Dat ha hem niet ent begeerde te voegen / ende d'an⸗ 
dere fchadelijck ſoude zijn / foo moet ghp hem terftont 

Surius. upt den hupfe ſetten. Sip fult hier af een dao: luchtich 
Ope eñ 3E exempel binden in den heplighen Elzearmus/Wiens lez 
chirkebepdt ‚ben Durius befchrijfr Ben ſebenentwintichſtẽ Septem⸗ 
DE ber. Als dat he ghelijck eenen nieuwen vader des hups- 
—— gheſins / heeft ap een nieuwe mantere acht beghiunen 

te neinen ober fijn huns / ende alderlep nieuwe ende 
goede nianteren Daer in te planten / ende Den ober-tres 
Ber ftraffert baar te fretten, Wp heeft ten eerſten in ghe⸗ 
ftelt dar alle die ban fine hupſe / foo mans als beu: 
wen / daghelycks ten minſten eene geheele Miſſe Des 
votelijck ſouden hooren. Een tweeden Bat fp ſupberlijck 
ſouden leben : Die anders Bedert Die dreef hy ten hupſe 
upt:want he en begheerde niet datter temant fijn tafel 
foude genieten / deit welcken hu foude Weten dat met 
eene Doodelijcke ſonde befmet Bas; op Dat die d'andere 
oock niet en ſoude bederven / ende op Dat ho fijne fonde 

Bet gebruyck niet ent (oude ſchinen te ſterrken. Jen derven / dat de 
bx PD. ZA Edel mannen / foldaten / maechden / ende joffrouwen / 
AMC. ger weken eens hare ſonden ſouden biechten / ende alle 

maenven het hooch weerdich heplich Dacrament deg 
Outaers debotelijck ſoudẽ nutten. Ten bierden/ dat de 
Booefepde maeghden ende jaffrouwen ban °s morgens 
tot den middach toe / haer fanden begheben tot het gez 
bedt / ende andere gheeftelijcke oeffeninghen: naer bert 
hoen haer ſouden befich houden met haer hantwerck. 

VHerbodt ban Ten vifden / datter niemandt foo flour gie bonden et 
Godt oft 1: foude worden / die foude derren Godt laſteren / de hepli⸗ 
me heylighen ghe Maghedt Maria / oft eenighe ban de Beplighen ; - 
ee laſteren · noch dar ie mandt ſoude eenen valſchen eedt doen noch 

osckſweeren upt een quade ghewoonte oft lichtveerde⸗ 
lijck / noch eenighe oneerljcke woorden ſpreken. Want 
hp wiſte wel dat De doodt ende 't leben zijn in De handt 

Prov.rg.  Panderonghesgheljck den Wüſen-man fept : ende Dat 
3: Cor. 15. quadẽ klap de goede manieren bederft/ als den Apoſtel 

ghetnoght. Ende hp begheerde dat de ghene Die deſe 
goede ordonantien quamen te ober treden/al-dus ghe⸗ 
ſtraft (ouden worden / datfe fen tijde van d'andere ober — 
tafel waren / op D'acrde ſoudẽ eten/anders niet hebbẽde 
tot hare maeltijdt Dan Water ende broot / oft datſe den 

gheheelen 
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&hebeelen dach in haer kamer befloten ſouden blijven / Derbobt van 
ghebaupehende De ghemepne fpúfe. Ten feften / datter Alle onde: 
Riemande mier teerlingen ntochte fpelen/oft eenich ans Deoelije ſpel. 
der ongheoorloft oft oneerljjck (pel. Ende als iemandt 
bier tegen miſdaen hadde / ſoo macht hu Welcene ſware 
ſtraffe verwachten, Ten ſevenſten / dat alle De gj: ne Die Dache ende 
ban ſjn bupfe waren / in beede/bziendtfchap / ende een: berendtſcuaw.· 
drachtichensſt fouden leben; dat Den eenen den anderer 
niet en (oude bergrammen / noch met woorden / nach 
metder Daedt : ende ſoo temandt een ander wat mifz 
daen hadde / dat hp terftondt peps faude maken. Ende 
op dat Dit felbe faude moghen gheſchieden / dede hp alle 
neerftechendt : ende bp ſtrafteſe oock Die erghens tt 
miſdaen hadden / naer hare berdtenften. Ten achtften/ 
Dat men aile daghen / nger ben middach / oft het abont⸗ 
mael/'ten ware datter eenich wertelijck beletſel obers 
ghekomen ware/ cert t'ſamen ſprekinge ſoude houden, 
ende Dat in zjne teghenwoordichept / van het leven beat 
onſen Dalicis - nraker/tot onder - wjfinghe Der ſielen, 
Ende in deſe t ſamen ſprekinghe / ter wijle datter cenen 
ſprack / foo begheerde hp dat d'andere boor hem ſouden 
bidden in haer herte / op dat Bodt ſjnen mondt faude 

llen roeren / dat hy foude moghen upe - ſpreken / het 
ghene waer deo: d'andere ſouden moghen gefticht Wez 

_fen:noch daer en mocht niemandt foo ſtout wefen / ont 
în iemandts anders woordeit te varen / oft hem anders 
fins te beletten. Endeaisdaertemandt ghebondert 
feude worden / die Dit nier en ſoude onder-hauden / dat 
bert ſelben bunten deſe Sodt-bruchtighe t'ſamen ſpre⸗ 
kinge ſoude gheſloten worzden / tot dat hy fp-felben ghe⸗ 
betert hebbende / van de andere weder om gheroexen 

ierdt. 
De derde / beſorghen dat alle de huys ghenooten teit Beraaderiik 

minften tot het abondt ghebedt bp ecn gheroepen ſou⸗ ghe tot bef 
Bet moghen worden : het welck den hevlighen Bozo⸗ Aont gebet 
meus in gheheel fijn Bifdom in-ghebzocht heeft. Wer 
felbe mach berftaen worden ban eenighe gheeftelijcke 
leſſe's abondts voordt te brenghen / befonderlijck als 
alle Die ban den hupfe bp een komen/ het welck én Bers 
ſcheyden plaetfen gheoeffent wordt, Get geh 

De vierde / beforghen datter gheeftelifcke boecrkens RE edes 
Bp de hans zyn / ende Hat de Dienft-baden tot de ſermoo⸗ tjche boesken 
A nen / 

Cfamen- ⸗ 
ſprekiuge bã 
Bote kome 
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nen/ ende tot andere gheeſtelücke oeffeninghen gheſor⸗ 
Den worden, 
De bjfde / datter wijfen gheftelt Werder bos: de 

Saot-beuchtige ende goede / ende Dat-men (oo beel als 
bet mogelij ;1s/niet en gebe/dam tot Dien epnde/op Dat 
den genen Die defe Dingen ontfanght / hier dosz beter 
worde ende lichamelycke dinghen ontfangbende / tot 
gheeftelijcke berweckt worde. Ende hoe grootelijcks dat 
vit helpt om De knderen ende De jonckhept te vervoor⸗ 
deren / is ongheloobelick. 

Sorghe voor De ſeſte / meen hups gheſin daer kinderen zijn ende 
ber code knechten / moet men de meeſte forghe Draghen voor de 
— kederen/op dat die wel op-gebzacht moghen worden, 

Wemerckt dit voel / want ghemepnelijck foodanighe als 
Ben fcheut oft griffie is / ſulck eenẽ boom moet-mé ver⸗ 

Tob. 4. wachten; Bhp fult bp Tobias vinden hee dat mer De 
Onder - lEjenckhepdt wel op· brenghen fal: Gijp fuit ſeght hp uwe 
ech * moeder in eeren hebben / alle de daghen uws lebens: 
te berghen Want gp moet ghedachtich zijn / hoe danighe / ende 
ban Tobias. hoe groete perijckelen / dat fp gheleden heeft om u / it 

haer lichaem/ ende als fp oock falbel-epndt hebben - 
Ben tydt ban haer leden/foo begraeft haer ontrent mps 
ende alle de Dagen uwes levens hebt Godt m uwe 
gedachten / ende wacht noar ghu nimmermeer tot de 

„ſonde confent en gheeft / noch achter en laet De ghebo⸗ 
end: den Des Heeren onſes Godts. Ban uwe goeden doet 
reen -nacpe, aelmoeſſe / ende en Wilt u aenficht niet af-keeren vã ee⸗ 

nighen armen menfche,alfoo fal’t gefchieden Dat osck 
bart u niet en falaf- gekeert woeden het aenficht des 
Heeren: Padar ghy vermooght /alfoo weeft bermher⸗ 
tich:is’tdat gp beel bebt / foo gheeft overbloedich⸗ 
lich ; is t dar ghp luttel bebt / foe weeft oock neerſtich 
dat luttelmede te deylen / want gh bergadert u eenen 
goeden loon in Den dach Hes noodts:want de ael moeſſe 
ban alle ſonden / ende ban de doodt berloft /ende ſo en 
fal nier ghedooghen / dat De ftele gaen fal im Be dupftere 
niſſe. Gen groot betroutwen fat boo: Den hooger Sode 

Diet ban zijn De aelmoeſſe alten Benighenen Biefe doen. Wacht u 
ONÉUSCDOE mijnen Hone ban alle onkunfchept/ende behalve utve 

huvſvprouwe / en lüdet nim mermeer eenich miſdaedt re 
Were. En laet nimmermeer De hooberdije it u en fint 

ofſft in u woorde heerſchaxpüe hebben / Want daer doeg 

beeft 
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beeft beghinſel ghenomen alie verderveniſſe. Doa wie 
u iet gezocht heeft / gheeft hem terſtondt ſjnen 
loon / ende den loon ban uwer huerlinck en laet gheen⸗ 
fins be u blijven, War gijn niet en begeert dat u gefchice 
De / ftet dat gn niemermeer dat cen anderen doer, B 

„ beast eet nter gent hongerigen / ende behoevigẽ / ende mer 
mwe kleederen bederkt De naecte , d bzoodt ende uwen 
Wijn / ſtelt op De begrabinghe Ban eenen recht veerdi⸗ 
gen / ende en Wilt daer niet af eten ende drincken met de 
ſondaers. Soeckt altjdt raedt baat den wüſen; Tor allen 
tijden ghebenedijt Godt ende beghcert ban hem dat bp 
uwe weghen beſchicke / ende alte uwe raden in hem mos 
ghen blijven, En Wilt niet Beeefen mijnen Sone / want 
Wop leben baar aer eet arm leven / maer wy ſullen beet 
goedts hebben / 15t dar wp Bodt vreeſen / ende Dat wp 
af ſchenden van alle ſonden / ende wel-doert, 

Hier beneven / men moet voor al beſorght zijn / dat De kinderen 
onſe kinderen noch en ſien / noch en hooren / iet Dat te⸗ Moeten ban 
aten de fupverhepdt is het welck ons Juvenalis eenen Jeouſurver 
Bepbenfchen Poeet ghewaerſchouwt heeft / ſegghende: — 

Niet dat licht⸗veerdich is, in hooren oft aen-fchouwen 
Moet komen in het buys al-Waer is eenich kint, 
pech voffianen, wech met u on-eer-baer proven 
vvech oockdes vrijers fanck,als hy by nachte mint, — 
T quaet moet-men voor de jeught ſor ghvuldelycken fchouwen. 
SBen moet de kinderen ban jongs af / in drucken bet 

ghene dat Het leben ban onſen Dalich-makersen-gaets 
ende dat d' eeuwige Wijshendt upt gheſproken heeft, 
ban de liefde/ oodt moedicheydt / berdbuldichendt/ende 
mildrhepdt tot Jen armen, Maer hedens daeghs plant 
men de kinderen fabelkens ine welc Plato grooteljcs 
berbeot)beel beter foude 't zijn; dat fp ban jonghs af irt 
hare memorie druckten de gheſchiedeniſſen van ’t leben, 
oͤnſes Salich makerssende beſonderlück het ghene / dat 
hp in ſjne kindtſche jaren ghedaen heeft. Den H. Hiero⸗ 
nymus wenſchte / dat be d rerſte deughdt der kinderen 
ſoude moghen onder woſen / Waer af gin her ſult in ’t 
bzeet konnen lefert, Ten tweeden/ men moet neerſteljck 
Be genepgeritheden der kinderen gade ſlaen / ende waer 
mede / datſe vermaeckt worden / ende deſe moeten ſoete⸗ 
Igekberbetert worden / door het boog ſtellen van eenighe 

Ee grjfen, 
/ 

Hier epaë 
Pentan. 
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prĳfent, De in woonders baat He en-landert die Won heden 
Majorica ende Minorica noemen / en gaben haer kins 
Beren geenen onbit /'t en waer datſe den ſelben met den 
Binger te worpẽ / van re bogen verdient haddẽ zaldus fous 
Ben d ouders / gock Het gene dat nootſakelye is / de kin⸗ 
Beret gheben / ende eenen ves ſtellen boor de ghene / die 
Wel ghedaen ſaude hebben / ende alſoo gelijck men met 

_ gen ghemeyn ſpreeck woordt ſeght: Twee blieghen met 
— — eenen lap flaen. Tei derden / eenen iegelcken is keune⸗ 
Boefieed en ek ghenoech / wat ecne neerftichepdt Dat men bedoort 
Be mwaters. te doen / it Het verkieſen van De voeſters ende meeſters / 

foo aen-gaende het lichaem als De frcle, Waut de fauten 
Die in deſe gevonden wordẽ / volgen de kinderen ontwijz 
felijck na. Aldus leſen Wp/ dat Alexander Den Grooten/ 
naer ghevolght heeft den on manierljcken ganck van 
fünen meeſter Leonides: den Keyſer Kero/ heeft upt De 
boften. van fijne voeſter / de wrretheyt gheſoghen. Hier 
st moghen fp alle / Die it oberhendt gheſtelt zijn / bez 
mercken/ende beſonder alle meeſters / hoe neerſtich 
datſe behoren te zyn / om hare manieren te ſchicken na 
het upt-wijfert ban Be deughdt. Want het is on-mages 
zück / dat iemant/dte tot dronckenſchap / on-kupfchhent, 
ende eer qhiesichepdt gheneyght is / eenen anderen ten 
rechten onder Wijſſen kan in de oodtmoedichendt / ende 
maticheydt. Datſe dit gade ſlaen / datſe vosr haerſelven 
nier ent leven / maer voor veel anderezende dat door cene 
faute/diefe onder-Worpen zijn / ſoo veel ſielen berlozen 

€ rabi gaen / die haer bevolen zijn, Baer en kan geene meer⸗ 
in ee dere bederveniſſe voor de jonckhept gebonden worderts 
Bebernauge Daneenen meefter / die ban grooten verſtande 13 / maer 
Ber zoncijept. quaet ende boos Lan manieren . Men moet beo, al bez 

forgert Bat De kinderen niet ledich en zijn: Ende hier ont 
behaost men haren tÿdt te bedeplen / foo dat hu eens⸗ 
deels ober-gjebracht worde int Godrbeuchtichendt/ in 
veffeninghen die het borgherljck lebertaen gaen / ende 
gn eerlúcke bermakingben. 

Schiet-Ghebedekens. 

Phalzee, Y enfal inr midden mijns huys niet vvaonen, die hoos 
veerdicheydt doet. 

Salas, Ende mijne bele fal hem leven , ende mijn ſaedt Gal hem 

re | 
… Vs 
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Vreeft den Heere alle fijne Heylige“ :want fy en hebben geen Tob.4, 

* ghebreck, die hem vreeſen. 

me ooghen zijn tor de ghetrouwe der derden , dátfe met Pſalm. 100. 

my ſitten ſouden: die in den onbeſfnittten vech vvandelde, 

deſe diende my» 

Teken ftelde voor mijne ooghen gheene on-rechtveerdighe jpid. 

faken:die over tredinghen deden,heb ick gh. haet. 

Het XXL CAPITTEL. 

“Meditatie; hoe goedt dar het is allen te zijn: 

… Hert eerste woor-bereydtfel : Stelt u abelijck in De wil⸗ 

derniſſe met onfen Salith· malter / als hu was va⸗ 
ſtende ende biddende 
_ Het ꝛ. voor-bereydrfel. Gent ghebedt naer Ben euſch Han 
deſe materie: * 
H Ets.poincJBemerckt Dat mien op twee manieren 
alleen kan mefensap een maniere / naer De ſiele / 
eñ op eene andere maniere naer Bet lichaem. Atleet Eenichere 
te weſen naer De ſiele /t welck van een iegelck kau ver ficie: 
berkreghen worden / te hier in gheleghen dat den 
menſth ſün herte ſo mwilen aftreckt ban uptwẽdi⸗ 
e dingen / ende in ſu ſelven vereenight worde. Ick 
eb mũ / ſeude Seneta niet alleen bertrocken bande 

menſchen /maer oock Gan alle ſaken. Want een⸗ 
ieghelück kaun hem onledighen / dieit begheert mie⸗ 
mandt et wordt Daer gebonden / Die De ſaken naer⸗ 
loopen / een ieghelück neemt De ſelbe aen / ende (pp la: 
fen haer boor ſtaen / Dat het groot gheluck is / fect 
belammert / ende bekommert te efen: Men kã deſe 
afgetrockentheut / oock in ’t midden ban het ghetier 
Der menſchen ghenieten. Albus ſien wo / datter om: 
mighe ahebonden worden / die het ghene Dat boor 
haer is niet en ſien / noch en hooren / noch en ſmakẽ. 
® andere eenicheudt gãet hef lichaem aen / maer Eenicherdt 
Baar mé hem oock aftveckt lichamelijk ban het ge⸗ des veerd 
felfchap dev menſchen ende dat op Dat me hier Hoog 
foude mogen gevaken tet eené heplinhe eenichepdt 
Bes heeten /cnde Iet ſelve foo Deel te beter tot hemel: 
ſche faken ſoude moghen ſtieren / naet het ghene dat 
ons de Scheifturve leert / hu fal alleen fitten ef ſw 
ghen;want hu beeft ſe ii mad ſu ſelven gehe⸗ 

CE 2 Ben. 

Seneea. 

Thxrea. 3 
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Matth.4. 

faan.:8. 

Boe Noodt: 

ſakclijck Dat 
be e-nichepdt 
Bes-hjerten ie, 

Matth.6. 

Sfax 

Sen. Stet oft an def? eenithent bemindt / ende hoe 
geel Dat aijn hier in berboordert st. Bemerckt ten 
weeden / hoe grootelücks Dat De Heulighen defe ce= 
nicheut des herten gheacht heben Want mat heb⸗ 
ben anders ghetunght De 199. Joannes Babtiſta / 
Paulus / Antonius ende faa Geel upfent Bevemijs 
tert / die haer leben jafahetvorken zijnde van De (nee 
reldt / in de wmilderniſſe ober ghebracht hebben / dan 
datſe de ſtemme Gan den H. Gheeſt metter herten 
gehoort hadden / De welcke Arſenius oock untwen⸗ 
dichljck ghewaer ghewordenis / als Gem heſent 
toerde: Dliet / ſchuult / ende ſuhght⸗? Ja daer en wort 
hu na niemant onder De Hepligen nijcbanden/ Dre 
deſe niet toe ghedaen en is geweeſt Aenſthout het 
exempel Gan Chrtſtus onſen Salich⸗malter / die vã 
Den Y. Gheeſt ghelendt is gheweeſt in de woeſtüÿne 
Baer fin doopſel / ende heeft al daer veertich dagen 
bolherdt / ende deſghelycken vernacht it ghebedt / 
bu vertrack alleen op DE berch / ende gaf hein tot Get 
gebedt / ende ſeer dickk wÿls op Den derch Gan Bits 
beten:mant elek den H. Joannes getuught / Ju 
Das wiſt De plaetſe want Jeſus Daer dick wülst 
ſamen gekomen hadde metſhne diſcipelen. Bolght 
umen Heere ende d'eeuwighe mijgijepdt naer. Be⸗ 
merckt ten derden / hoe noodtſakeljck Dat De ſelbe 
is: want gelücker wis Dat men qualück tet onder 
bet getier van't volck kan unt vecten; alſoo te dit 
Beel meer waerachtich mt ghene dat onſe ſalit eot 
aengaet Want ist ſake Dat niemandt wüſhenten 
ſchaft / dan alteen zóndejende in ſtilte / noch vet tref⸗ 
felücks ter herten en treckt ten zu dat u belet Dat 
men Gem niet en ſtoore / oft eenich getier en makes 
ja / is t dat men ſelber m’tfpelen / ober tafel / bj 
nachte in't lagen / ruſte ſoeckt; wat en behoort me 
Weet te Doen omm fijne ſalichendt te berboorderen / is 
t Dat men Defe behert⸗ Wat en ſullen Beel perücke⸗ 
len / pdermaninghen / het exempel felbe / ende de lege 
ringhe Ban onſen Dalich-mater hier in niet Doen? 
Hoort heem u Germantde: ALS ghu bidt foo gaet bin⸗ 
nen uwe flaep-kamer/ende met gefloten deuren ſos 
hint uwen Vader int heumelüjck. Aenhoort hem 
fot uſprekẽ Daog Den Propheet: Ick ſalſe lepden nde 

woeſtijne 
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woeſtijne / ende ick fal tot haer herte fprekensals oft 
bu wilde ſegghen / dat hp onder het qhetfer Ban't 
Boick niet ghewoonen was te ſpreken / oft wel niet 
tot het hertej om iemandt te bekeeven. Noch hu ent 
gheeft gheene boorderinghe in Ben gheeft / dan al⸗ 
leen den ghenen / die hem af ghetrocken heeft / ende 
met gheſſoten deuren / bemerckt de paden Gan ſyn 
bups, De brouwe De welcke DE h. Propheet Eliſeus 
plach te herberghen en konde haer fchulden wiet 
betalen) ſoo lanckt ale fp haer deure niet en hadde 
gheſſoten / noch d olte ghegoten in De Gele Gaten, 
Ende den menſch moet menichmael geet ſchulden 
maker jeft metantalljeke ſonden ober vallen wor⸗ 
Den ten zu dat hu heur ſelben ſomwÿlen vertrecke. 

Dit heeft den Beeve willen te kennen geben Marct 
uts.als huſne diſcipelẽ ſeer helet zijnde in De pre⸗ 
Bicatie gheſent Heeft : Kornet aen D' een fj de / in cetie 
berlateñ plaecſe / ende ruſt een wennith iptecom is't 
Dat den B. Frantiſtus op Dent berch Albernus / den 
S·Ignatius op den berch Caffinus haer Gevivarh? 
hebben, Ende den h. Martinus was aefwoonelijck 
alle jaren een maent lanck / alle dingeñ uitt ſſuuten⸗ 
De / buuten De ſtadt / in eene eenſame plaetſe te ver⸗ 
trecken om aldaer ſynen geeft ende hevte met Dodt 
te bereenighen: Bet felbe dede Der PD. Carolus Bo⸗ 

4. R Ee de 

De heylighen 
hebben hun⸗ 
telf dichais 
bertvucktie 

vameus/ende ie noch hedens daeghs ja heeft altijt 
alle heulighe mannen epqhen gheweeſt. Oberleght 
hier met wat eenen gheeft / ſu lieden geſocht hebben 
alleen te weſen / ende in deſe maniere Gan leben ſoo 
langhen tot volhert hebben:en tet niet geweeſt / 
door eenen B. Gheeſt⸗? Bus kont ap ghendech be⸗ 
mercken / dat men ban den quaden gheeſt gedzebern 
wordt / alſmen eenen grouwel heeft Gan alleen te 
weſen. Wilt gu dã / dat u Bodt aen u herte ſpreeckt⸗ 
begheert abu eene ſekere maniere Gan leben met 
Mouſes t ontfanghensfoeckt alleen te weſen. Wilt 
ghu Jeſum ſien berſchynen / wilt ghu den bruude⸗ 
omt met De bruut binden komt bunten it veldt / 
hornet giedenne gan’t bolck / wiet ſoo ſeer Lic: 

hameliſtk / als wel metter hevten; Glietfe nochtans 
9* met den lichame / ſoo Beel als uwe maniere 
an leben toe laet 

Ee 3. Het 
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Hoe gaet dat ¶Het ?.point. Bemerckt waer unt dat Het komt / dat 
decenchent deſe eetichent des lithaems faa ſeer gepzefen wordt. 
den Dit gheſthiedt / om datſe den gheeſt / die herwaerts 
ende derwaerts berſtrout is bergadert; ende Die 

ban te boren gelijck berdooft was / wacker maeckt / 
ende doet unſteren maer De ſtemme des Heeren: ſos 
datſe Dien beghint taen Hooren / dieſe ban te boren 
wiet ghekent en hadde ende beghint te ſmaken De 
(oeticient van de deught inn haven oorſpronck Hier⸗ 
en teghen / gelück het actoordt ban De muſücke / als 
daer eenichſghetier te [miet gehaort en kan worden / 
och oock De ſtemme ban Hen genen Die ſpreeckt:al⸗ 
oo en Ran vock d infprake ban den . Gheeſt / noch 
9’ nwendige bertrooſtinghe miet gheſmaeckt mars 
den Ban alfinen alleen is ja Dat meer is / dẽ menſch 
en Kan niet bedachtelückẽ tet doen Dan weſende in 
Defe eenttheut. Mie ſoude konnen ſchilderen / ſthrü⸗ 
ben / oft iet ban bunten leeren in t midden Gan een 
verckens merckt / oft Daer het bol gekrÿſch is?men 
kan dan gheen werck ernſteljck Doen ſonder deſe 
eenichendt; hoch het lichaem en kan zjn ghemack 
Met hebben foft De ſiele hare ruſte. Dus bemindt de 
eentcheudt upter herten ende neemt boor u / dat ghu 
Bodt almachtich begheert te hooren ſpreken aen u 
herte. Bemerckt hier en boven / wat eere behuſp⸗ 
ſaemhendt bat Dit alleen-tmefen mede brenght. Ten 
rerſten / den genen Die De eenithendt aenneemt / door 
Dien Bat hu Den trooſt Der menſchen vrÿ willichljt 
derft / maeckt hem weerdich om den Soddeltzcken 
trooſt te ſmaken; ende hoe grootelücks Dat Dit te 
achten is /ie kennelück ghenoech. Voorts Die hem 

Dir ateerie Alleen bint / ontreckt ſu ſelben ba na alle aenlockin⸗ 
er-gaer ve BEN Der ſonden. Fa dat meer is /aelijck Die met De 
auieckmgbe peſte bebanghen zyn / niet ahenefelijck en zjn /'t en 
ver ſenden. 5 Datfe Ban De andere flecken afgefthepden MODE 

afoo en Ran de frete niet geſont worden /t en zu Dat 
fh haet aftrecke ban De ghene Die met beſmettende 
ende aenklevende ſondẽ behangen zjn hierom ist 
Bat den Propheet Han ſu ſelben abefendt heeft; Diet 
fck hebbe mp verre gemacht al Gliedende ende ick 

PGlms4. bleef woonende in De woeftine . Veſen ſoeckt eene 
Sencea · woeſtne / fende Seneta / Die met den onneoſenn 
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ende onkebleckten beheert te leben: Ende waerom mie alteen te 
Batten eerſten / om dat hu al Daer met fijne tonghe er wuſdeet 
iet en kan mifdoen.Endeis't Dat iemandt met De Met Met (jag 

woorden soft tanqie niet en mifdoet / Dit 18 een vol⸗ — 
maeckt matt:ja oock Be Philoſophẽ fepden/ Dat Den 
genen Die ſtil konde ſwügen / Den Gaden alder-nes 
lichtte was ende om te komen tot Bet opperſte van 
De bolmaecſttheut fou vereuſchten fp / dat nen luttel 
woorden ſoude ghebruscken / ſelden ende ſtillekkens 
ſprekẽ Dao dickwüls / ſeght daer eenẽ als ick onder — 
De menſchen geweeſt hebbe / ben ick minder menſth 
tf hups geko men· Den . Ambroſtus ſeude: Te kan: 
nen ſwngen / ende op ſynen tüdt te ſpreken / ende het 
verſmaden vã de rijckdammen / zjn de meeſte ſteun⸗ 
ſelen eũñ feanda enten der deughden. Hier en bovẽ / Ambelt, 
men wordt ſoe lichtelck niet ghetrotken win fj deoffic. 
herte op eenige creature te ſtellen / alſmen alleen is; 
want Dat berre gheſtelt is / en lockt foo ſeer niet aen / 
als't ghene dat boor ooghen ts: daer en boven alg 
wu alleen zn /dan verleuden ons gheene guade er: 
empelen. Hierom fende den B. Antonius, Me in He Athan. in 
woeſtyne {zt ende vult / wordt ban De quaden bee dead 
brht / te wetens Gan hoazen (preken /ende fren, Ende ⸗ 
tat Arſenius wierdt gheſeudt / ahelck eben noch 
ge rmeltis Vliedt / ſwüght / ende vult ; want Dit zijn 
De wortelen om niet te ſondighen. Hierom iet oock 
Dat ment hem Door Get ur-geben Han Den #3, Gheeſt 
begheeft tot het klajterlijck leben / ende tat De wil⸗ 
derniſſe Ende al i9't Dat De wereldtſche menftjen/ 
hierin niet alegen Geel voordeel en Heze / ſu ſun⸗ 
nen nochtans nenich⸗ mael eent gen tijt binden / om 
Den ſelben te beſtedẽ in debotie / ende ta het leſen bã 
Godtoruthtige boecken:ja Dat meer is / ick late mu 
boorſtaen miet Seneca / dat het een Barr de bermaer⸗ 
fte ende ſekerſte teeckenen is ban een wel gheſtelt 
herte als ie mandt in fp ſelben bereenight ende Bere 
ſaemt is. Dit ſiet men immers Dicktohis gebeuren / 
Dat den genen / die door Iet aen hooren van ſermos⸗ 
nen ende bermaninghen niet gekeert enn wordt / me⸗ 
nichmael hetſelbe berkrijght / met hem eenen dach / 
oft eenige uven te bertrecken / ende rÿpelüjck ap ſÿne 
ſaken te letters. rj 

Et « Het 
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De gtederen Hett. point. Wemerekt mat goederen Dat mede: 
bor ceuchert brenght alleen te twefen. Want hier Door komt dert 
Seneca menſch tot ſy ſelven / eñ aberleght ſyne faken vpe: 
cpilt8. fok /ende feictfe mifelijck / gheſnvert hebbende 

deooge ſyns verſandts ende al ig ’t Dat hu niet en 
De emichent ſthjnt te daen / foo doet hu noc htans groote ſaken. 
— ban Hu wordt oock bequaem om met Godt te ſpreken/ 
en meren: Ede den feiten te genieten. Ende ſeght mn cens is 
tefpachen, Det tiet beel foeter met Godt / dã met eenen menſch 

te fpeeketrymet Godt ſegghe ick / dte daer is De fons 
teune Gan alle gheluck ſalichepydtende goedtheudt / 
waer mede Den menſch door het gebedt vereenight 
wordt / t welck nochtans niet en kan gebeuren / dan 
als jp Gem bertrect / ende beſorght / dat hu aleen B 
Want waer heeft Bodt almachtich Elias / maer 
heeft Gu Mopſes aengeſproken?is't nietin de woe⸗ 
ſahne geweeſtehet welck hu ons oock dour Den Pro⸗ 
Phert Natas geweerdight heeft te beloten / ſeggen⸗ 
de: Hu ſal Gave verwoeſthent ſtellen / als wellu ſtich⸗ 
heden / ende have verlatenthendt / als den hof des 
Heeren. Blüdtſchap ende vbrolijchendt ſal daer in 
gebonden worden danckſegginge / ende De ſtemme 

In Pſal.rxy. des lofs.Soo Dat ſeer wel ſeght Den 9, Auguſtinus: 
SZoeter zijn De tranen / der gener Die bidden, Dan de 

blyoſchappen ende ezrughden Die mien ſcheptint 
aenſten ban De ſchau ſpelen ier bu mach ſeer wel 
gheboeght worden het leſen van de boecken van de 
VOudt⸗Baders / ende de ghenoeghte Bie ghetrocken 
mort rt gemeun ups de ludien. Gijufiet da wel 
hoe beel goets Datter ſperunt uut deſe eenicheut. et 
wat een bep ghemoet aenfchout men Gan hier Den 
hemel / hoe bljdelGeken verachtmen 65 hier Varrde 
bide daertfche faken. Hier in meten (op Dat Den De 
Ignatius hem ghewoon was te oefenen ende alg 
Dj oberadten twas met hemelfthe vertrooſtinghen / 
met lunder ſtemmen te roepen: Boe ſtinckt mad’ 
derde/als ick mijne ooghen flac op Den hemel. 
Ghebedt om te verkrijghen de deught van alleen te 

wefen,ende van ftil-fwijghen. 
Liefhebber der menfche die w®ve woon plaetſe geftelt hebt 

“4 seen licht, tot het Welck wy niet en konnen gheraken, 

| (Wang 

Ifaia sr. 
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Fant niemandt en kan u aenfthouwen ende blijveleven)Wart 
hope fouden Wy konnen hebben van ute vinden? gheen voor- 
Waert ten Waer fake,dat ghyom onfen t Wille neder ghedaelt 
Waer uyt uwen Konincklijchen throon, uyt u hemelſth paleys, 
in def wilderniſſe, in een verlaten ende woeft landt. VVant Wy 
Waren gelijck (chapen dolende fonder herder op de geberchten. 
Ende Wat foudt ghy anders konnen doen, wiens nature de goet- 
heyt.endsbermherticheyt ſelve &?En foude ghy voor ons niet op- 
ruſen in talder-hoochfte,op dat het volck, welck fat in duyfler= Iu ve waes 
niſſe ſoude een graot licht aen-fchouwen ? Ende waerom ditr- [ne boort de 
op dat Wy Wederom (ouden keeren, ende ons bekeeren tot u die eenn | 
eenen herder onſer fiele zijt,ende op dat Voy u fouden volgeninde — \ 
Woestyne, den tijdt van dry daghen reyſens, al-Waer ghy ons 
Sandt ſpiſen, met het bemelfch broodt van u dierbaer bloet, ende 
bichaem ; op dat bet oordeel in de woeſtijne fonde moghen Woo- Iſaiæ 33. 
nen„ende het werck der recht-veerdicheydt vrede ſoude weſen, 
ende d oeffeninghe der vecht-veerdicheydt Sille ſwaghen, ende 
vryheydt tot inder eeuwickeydt. VWen Propheet hadde voor- 1laix 35. 
feyt: De verlaten wildernifft,ende de af-Wegen ſullen haer ver- 
bligden, ende de vvoeftijne fal haer verheugben „ende fal bloeyen 
alseene lelie grocyende ſal ſy groyen, ende haer verheughen vol 
blydſchap, ende lovende,de glorie van Libanus ishaer ghegeven, 
de fchoonheydt van Carmelus , ende van Saron, fy [uilen de 
glorie des Heeren fien,ende de ſchonheydt onfés Godts. Danfal 
den kreupelen fpinghen alseenen hert „ende de tonghe der ſtom- 
men (algheopent zijn; vvant in de vvoeftijne zijn de vvateren. 
gheſcheyden, ende de beken inde verlaten plaetfe. Ende’tlande 
dat droogbe vvas „ ſal vveſen tot een flaende vvater, ende het 
dorſtich laadt tot fonteynen der vvateren. In de ruf? plaetſen 
daer te voren draken vvoonden, daer fal op gaen degroenheydt 
des riets ende der biefen . PVat beteekent dit anders mijnen 
Heere, mijnen Godt dan dat de fiele haer verbeught alffe alleen 
is, ende miet int midden van het ghetier der menſchen; datſe 
alleen, ende afghefcheyden zijnde van de gemeynfthap der men- 

__fchen,bloeyt ende groeyt, ende uwer glorie deelachtich vwordt? 
datfe vvateren over-vloedelijck drinckt van uvve fonteynen, 0: 
id Res Salich- 
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Salich-maker, ende dat de ſiele, de Welche van te voren dorre 
endedreoch Was, Wordt gelijch eenen vloedt der Wateren? want 
den ghenen die van de Wateren drinckt, die ghy hem gheven fult 
uyt hem fullen ooch levende Wateren in alle over-vloedicheyt 
vloeyen. Verleent my dan o Heere dat ich u ghewillichlgch van — 

de Godt van alledejaren.maenden, ende daghen mijnslevegseenighethien= 
Mijnie weldadẽ 
thit dẽ te 
feite 

Plalm.4s. 
Elalm. 30. 

Pfalm.44. 
Bern. ferm. 

40.fuper 

Cant. 

den op-draghe, dat ick u volghe m de woeftijne, ende al-dacr 
aen-hoore Wat dat ghy in my fpreecht, Want het en brenght 
gheen verdriet mede,met u te verkeeren„o eeuwighe Wijf heydt, 
maer over-vloedich is de foericheydt die ghy verborghen ende 
bewaert hebt, voor den ghenen dieu vreefen. Ghy ghebiedtons 
o Heere „ledich ve vvefen, ende tefien, dat ghy Godt zijt, dat is, 
alle goedt : Ende men feght dat shy uvve verkorenen verborght, 
in de verborghentheydt van uvven aenficht voor de verftoorin= 
ghe der menfthen. Och oft ick nijn vermaeck name, om uvven 
t vville verborghen te vvorden , ende dat ick ghevvtllichlyck, 
van foo veeldaghen der gdelheydt in dirleven , eenighefoude 
moghen besteden in ſtilte ende ruſte tot falicheydt mijnder fiele. 
op dat icku mochte hooren fpreken aen mijn berte ; op dat ick 
met u , ende met uvve Heylighen liever fprake, dan met de men= 
fchen.v Pant vvie heeft woven fin‚o Heere ghehent oft vvie heeft 
uvven raets-man ghevveeft?Onbegrijpeljck zijnuvveoordeelen, 
ende ick ein vveet niet, door vvat vvech,dat ghy my in mijn Va- 
derlandt begheert teleyden. Maerd’ ongberusticheydt der her= 
zen, ende de verduyſterheydt mijns verftandts en lact mijn 
lichaem niet raften: my luft te gaen ſien, ende te hooren, ende 
fiet sch keere vveder-osn ydel, vpant dit en kan my niet ver= 
faeden ; ick keere vermoeydt, vvant daer gheen rust ghevon= 
denen vvordt buytenu. Dus mine ſiele gact uyt u landt „uyt u 
maeghfchap uyt het huys uvvs Vaders,vergeet u volc ende uvvs 
Vaders huys, ende den Koninck (al begheeren uvve fchoonheydt. 
O mijne fiele, vveeft alleen, op dat ghy u-felven alleen foudt mo- 
ghen bevvaren vaor den ghenen, die het alleen al toe-komt, den 
pvelckë ghy u,onder alle datter is,gekofen hebt. Schout onder de 
menfchen te homen,vertreckt u van uvve buyfghensoten,vrins 
den, ende die alder-nacfte zijn oock van dean genen die u dient; 

rertreckt 
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rertrect u niet met den lichaem, maer metter herten; met goede 
meyninghe,met devotie met den geeft.O Wie fal my dit gheven, 
dat ick u alleen ſal mogen vinden, o alder-liefffen mijnder fiele! 
ende dat ick in u mach rusten, ende dat alle verſtroytheden van 

my geweyrt zindesiekin 't binnenfle mijnder herten my foude Coloſſʒ. 
mogen verheugen, deughden voorts-gaen ‚in rufte blydelijk, 
lepen,dat ick mochte doot zijn,ende mijn leven mocht verbor- 
gen zijn in vrijen Salich-maker inu mijnen Godt,tot dat ghy 
keint,ende ons leyt in uwen fchoonen hemel, in't gefelfchap der 
Heylighen,al-Waer Wy ons eeuwelijck fallen verblijden, Amen. 

Praâijcke om gheerne alleen te zijn, 

Eerſte/met alle neerftichent/ gelijck Be Schrifture prov, 4 
ons bermaẽt / Bewaert u herte ende uwe upt wen⸗ 

dighe ſinnen. Diet wel toe; dat de redene goede wachte redene 
houde / op dat den viant in u herte nieten kome / eñ uwe ace boor 
ruſte / noch d' eenichepot uwer fiele niet wech en neme. Ger berte _ 
Want eenen men fel; / die fp-felben in heozen / fien ende wacht Goudte 
ſpreken wiet en kan bedwingen,; is gelijck eene ſtadt / die 
ban alte kanten open light / onder muren oft poozten: 
ende mach met recht ooc vergeleken worden / aen eenen 
bof fender tuen / waer ban den Wijfen-man ſeght: Die 
Ben tunn wech nemer fal/die fal gebeten worden bande 
ſlanghe/te weten / van De ſlanghe der hellen, Bier upt koz 
miet / dat dit het eerſte teecken is / datter in cent kloofter 
eenen goeden regelende ordre is:indien Dat Dé ſeegbaer⸗ 
hept / eñ eenichent daer wel onderhsudẽ worden/’t wele 
in ſulcker voegen / ten tjden vã den D. Ignatius int gez 
brunch was(ghelick ick verſtaen hebbe ban De gene / die 
met hem gheleeft hebben)dat het ſcheen datter niemant 
in huus en was / Baer fp nochtans feer groot ban getal 
Ware; Fa dar meer is/als daer iemandt ecnich ghetier 
maeckte / ſos quam Gp oock Generael weſende/ upt ſjne 
kamer/eũ vermaende den felben vijpelijck:foa dat icker 
eenen gekent hebbe / Bie alſoo dick wijls als hy voor bn 
Be kamer van deſen ſalighen man moeſte paſſeren / ſjne 
ſchoenen in fijne handen nam / op Dat hp geen gheruchte 
en ſaude maken / oft hem eenige moevelijchent aen doẽ. 
ut is den geeft Der Heplighen; die anders wandelt / die 
gaet achterwaerts / gelijck dent D, Bernardus wel ſeght. 

Me 
& 

Ld 
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Be tweede / Neemt daghelücks ten minſten eenighen 

tijdt om uwe ſalichendt te beneerſtighen / bertreckende 
u alleen vã d'andere, Aldus weten wy / dat gedaen Geeft 
Thomas Mozus/ ende andere mannen / die claer in hepa 
tichepdt gheweeft heben. Is't darghe dit t' hupe niet 
Boen en kont / neemt hier toe den tüdt / in eene Geligieufe 
plaetſe / ende berrreckt u al daer / ende brenght daer ec: 
nighen tijdt over / in eene profütelycke ledicheydt. 

Men behaor· ¶ De derde / Alſos dickwijls als ghy kant / oft mooght / 
Be alie duigen fee ſchickt alle uwe dinghen in ſtilte / ende alleen zjnde/ 
inge ende overleght in befer manieren De paden uwes hups, 
sehen Daer en is boorwaer niet proftelicker / dan alle ſyne 

ſaken bevachtelijck te daen/ ende niet by ghehal/ gelijck 

ick sock op andere tijden vermaent hebbe, Bier am als 
ghp eene fake bant eenigher weerde/ reyſe / oft ampt Wilt 
aen nemen / vertreckt u eenighe daghen / ende voſght 
uwen Dalich-maker naer/Die fpr-felben 40, daghen in t 
ghebedt ende baften gheoeffent Heeft/ cer ho heit gaf tot 
predicken. Scipio Africanus be de Gomtepnen piach te 

ſegghen: dat ho niemermeer min ledich en was / dart als 
ha ledich was;door dier dat hp in deſe ledichepde aber: 
lepde Wat hem te doen ſtondt. 
De bierder Alſſer eenige groote feeft-Bagen aenſtaende 
zijn / naet exempel ban veel / ſos houdt w/ hues zijnde, 

dicwijls alleen/oft is't ſake / dat bit niet doenlyck en is/ 
vertrect uint eenich klooſter. Maer gijn ſult mo mogen 
ſeggẽ / dat dit alleen den wech niet en is / die ven menſch 
ter falichept lendt. Het is waer: maer ſult ghn ben ſeker⸗ 
ſten / ende den bequaemſten / die u tot rückdammen / eere 
ende glozie kan lepden/berachten” 

Perislofijek De büfde / Al is t dat alle menſchen / maer befonder 
gile mas gen Geligieufe perfoonensjaerlijchs eenige daghen behoor⸗ 
eenẽ dach tat gente nemen / om haer te verſinnen laet ons alle maere 
badje ; den / eenen dach hier toe verkieſen / aen gheſien dat wa 
Be berkiefen, van Arſenius leſen / dat hu dit alie Weken ghewaonlijck 

waste doen. Maer Dit moet boor al ghevaden Warder 
den ghenen / die hem wil beraden ban cenighe treffelijee 
ke ſake / van het verkieſen ban eenighe maniere ban lez 
ben/ oft iet ſulcks / ap bat Ge mach hooren Wat dat den 
H. Gheeſt in hem ſpreeckt / ende op bat ho mach ghelept 
Worden ban Den genen / dien alleen kennelijck zijn De 
weghen der menſchen / ende die alleen kan onſe — 

vos⸗ 
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Boorfienicheden door fijne vaderlijke boozfichtichepdt 
flteren ende regeren. | Ö N 
Ten ſeſten / Is t bp al dien dat betu niet ghelegen en Det is twel ves 

ís veel Dagen alleen te weſen / kieft immers eenen boog dendat bp ame 
uwe ſiele / gijp die foo beel geeft aen u lichaem / ende aen ——— 
uutwendighe ende wereltlücke oeffeningen: blijft eenen gene, dier oa 
dach be uwen Salich makker naer het erempel ban de Beet in de we⸗ 
Apoſtelen / maer niet fonder eenige boorgaẽde berepdin= rolt verquiſt⸗ 
ge. Ende oberleght boog al/hoe beel datter doos het aen⸗ 
nemen ban het Wloofterlijck teven de wereldt berlaten / 
ende dit agennemen als eenen fonderlinghen middel / om 
tet hare ſalichept te gevakken, Waer om en wort gp niet 
beweegt door de perückelen Die u omringhelen / op Dat 
ghs ten minſten de wereidt beo, eenen tijdt faudt verla⸗ 
ten: Siet wel toe/ Dat ghy deſe gelegenthept niet ent laet 
bso: be gaen / op dat ghou inder eeuwrchendt niet alte 
laet en beklaecgbt. Dier hoe beel miſdadigen wordender 
ût De kerchers gedwongen alleen te zijn? hoe beel Prine 
cen Houder haer alleen / om hare autogitept te bewarẽ? 
hoe beel kräcken wordẽ fier toe bedwongen dao, noet 
Bemerckt gho oock uiwe ſiecte / ballinckſchap uhebanz 
gheniſſe / ende ghenceſt u ſelben in deſe cenicherdt. Be 
welcke voorwaer veel menſchen ſoo profütelic geweeſt 
heeft / dat ſu gheheel haer leben gebetert hebben van on⸗ 
ſpeekelücke quellingen des geeſts / dat ſu ban ontallijcke 
benoutheden berloft zijn / ende verwinders haers ſelfs 
ghewozden zijn/’t welck fp noyt ban te voren en Hadden 
konnen berkrijghert;daer-en-boben noch den haef ende 
nijdt af-ghelepdt hebben / bee be ntet hare bijanden ghe⸗ 
maeckt hebben / ende ſonderlinghe weldaden ban Godt 
almachtich berkregen hebbẽ / etet. Ende waerom wil ick 
Dit breeder beveſtighen? Dit bewijſen ons genoechſaem 
D'oeffeningen baden D. Ignatius /die de geheele Werelt 
doo: ghenoech bekent zijn / eñ de bruchten / die daer upt⸗ 
ſpruuten / ghelijck ans De jaerlijcke brieben onſer Socie⸗ 
teyt ghetuyghen. Endeop dat onſen alder-beplichften 
Dader, Paus ban Geomen Paulus den vijfden alle Hes 
ligieuſe tet D'eenichepdt ban deſe oefferinghen foude 
berwecken/ heeft mildelijck bolleit af-lact ghegheven 
aen De ghene / Die haer Haer toe fouden begheben. 

Maer beinerckt dat deſe oeffeninghen de welcke geo 
ſchieden als ien hem aldus alleen vertreckt / en Bers 

onz 
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Oefſeningen ſchepden Beelen oft epnden in haer begrijpen , Ten eer⸗ 
tot bet ver⸗ ſten / eene generale biechte: Ten tweeden een beraedt / 
treck CDE van bet ſchicken ſynder ſaecken: Ten derden / een leet⸗ 
LGPL weſen van het ghene/ dat ghepaſſeert is: Een vierden / 

eert voornemen ban fijn Levert dickwüils te beendenwen/ 
dooz ernighe recollectie / oft verſinnen ſynder veffe nin⸗ 
ghen alle weken: Ten vyfden / ban ans beo ooghen 
te ſtellen / in wat ſtaet oft trap der deugden / Vat Wi 
ouder begheeren te ſterven: Ten ſeſten/ eene weleghe⸗ 
— maniere ban leben: ende Gat wed Lom : Ten 
eerſten / aen gaende Get gebedt: Ten tweeden; De morti⸗ 
ficatie oft berfterbinghe : Ten derden / de bedeplingde 
Bes tüdts: Ten vierden / De reformatie oft verbeterin⸗ 
ghe ban de manieren / ende befonderlijck aen-garnde de 
mepninghe : Ten bijfden/ aen gaende de gheleghenthe⸗ 
den om Deugden te Werck te flellen: Ten feften/ DE 

KERDI begheerte / ende mede wercken om tot de vol maeckt⸗ 
—— heydt te gheraecken. Want det ghenen / die heim tat deſe 
fins (US: eenicheydt oft oeffeniughen begheeft / en moet fn ſelben 

niet latent voorſtaen / dat het zón eenige boogje contem⸗ 
platien / maer de kenniſſe ſyns ſelfs / ende beteringhe 
fits ſelfs: ende hier om is dit eene alder beſte beren- 
dinghe/ te over · ſien / welcke faute dat ons aider meeſt 
belet / wat genengelijckheyt ons meeſt onſtelt / ende dus 
moet men de ſelve gheeſtelijcke oeffeninghen derwaerts 

Lib.r.de fchicken,Biertoe dient het gene / dat den B. Bernardus 
Conſid. feght / de meditatie oft bemerckinghe / ſunvert voor alde 
Druchten der fanteyne Daer fp upt ſpruvt / te Weten De ſiele; voorts ſu 
SAUL pegeert de begheerljckheden / ſchickt onſe wercken / ber⸗ 

betert dat on matich is / ſtilt ende verbetert de mante⸗ 
ren / ten laetſten gheeft fp ons De wetenſchap ſoo bant 
Goddelijcke / als ban wereldtlicke dinghen. Deſe is de 
welcke al het ghene dat verwoeſt is unt een ſcheydt / het 
ghene dat te ſeer verdeplt is bn een bergadert/ dat 
berborghen ís onder-foeckt/het gene dat waer ſchÿnich 
is / eñ de waerhept achterhaelt/ban alle kanten weeght / 
ende het ghene dat ghebepnft is/ dooz-fiet, Deſe is / de 
welcke bant te bozen fchickt / dat ans te doen ſtaet / 
het ghene dat booz-boghepaffeert is ober leght / op 
Batter in De fiele niet-met-allen ghebonden ext Wordt 
het welck on vol maeckt 3u / oft verbetert ſoude macs 
gen wozden. Befe is / de welche in vooz ſpoedt / de * 

xdedt 
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ſpordt baar fietsende in teghen fpoedt wefende Be ſelve 
bp na ntet en gevoelt : waer ban her eene Be vzomich⸗ 
hepdt / ende het ander de voorſichtichendt ende wÿs⸗ 
bepdt aecn-gaet , Cn dunckt u niet dat den ghenen / Die 
bem in ſun leben tar deſe Godtbruchtighe cenichent ens 
Be profsteljeke ſtilte niet en begheeft / ſjnen tüdt laee 
verloren gaen? 

De ſebenſte / Ist fake dat ap noch boor het gebedt / De eenicheyt 
noch dose Get leſen ban gheefteljcke boecken / notrh doo, WP EE pe 
het aen hooren van de ſermoonen u bindt geholpen te yrs krichthes 
weſen / ſoo vraeght u ſelven / oft ghy ooch begheert ghez ven vos fielge 
balpen te zjn; Want waer 't bp aldien / dat ghu kranck 
zijnde naer den lichaem te bergheefs gheproeft hadt u 
met eenige middelen te helpen; nde dat meit ween fons 
derlingh remedie gave, het welck ghy fonder eenighert 
hunder foudt konnen ghebrupcken / ſoudt gu Wel foa 
fot wefen om het frlbe te bevrachten” Boeght dit tot uwe 
fieie: ende proeft dit alder falichfte remedie, Bertrecht 
ueenigge weken / aft kont ghs Dat niet doen / cenighe daz 
ghen / ende is’t dat gp Dit oock niet en vermooght / ten 
minsten ecnten dach: kan Dat oock net zin / foo macckt 
Bat ghy upt ſommighe daghen een urken upt-fslijt/ cot 
falichepbt user fiele/ boer u-felven/ om Gode almach⸗ 
tich eene aen ghename fakete doen; ende dít en fal niet 
weſen om eené quuchelaersoft eener kamer-fpeider gez 
baozte gheben/ maer om Godt al-machtich te maghet 
hooren preken aen u herte. Aen hoort hem / ende en wilt 
uwe Soren / ende herte niet ſunten; maer ſchaemt u / dat 
ghu menich· mael uwen koſtelicken tijdt met luft over⸗ 
brenght in't klappen; ende dat Dich wijls / ghelück det 
D. Bernardus ſeght / tot Bard’ ure boog bu is/ de welcke Bande tai⸗ 
u var den Deere gegeben was ont penitẽtie te doen / ont Plici cuſto 
bergebeniffe te verwerben / om gratie ze berkrighen/om- ta, 
glogie te verdienen;eñ dat het u niet en luft een urken oft 
twee te beſtedẽ emt u tot vufte/eenichept/ende ſtil ſwij⸗ 
gente begheben: waer uut een ieghelick naer het ghe⸗ 
boelert ban alle wijſe mannen ; maer befonderlijck alle ore uee 
veligieufe perfoonen/foo beel goets konnen genietẽ. Bet fulte ma 
is vooꝛſeker / dat het dicwils meerder profijt medebrẽ gt Bodt overs 
eene ure ober-gebzacht te hebben in ’t bemerckẽ oft be; brertus 
grachten ban Sodiheke dinghen in ffilte/ende mer acne SF WIE boe 
Bacprichept;dan besl fesmaanë andes De menichte bäbe (renem * | 

hd 
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menſchen gehoort te hebben. Doa dat feer Wel tot deſen 
propooſte Seneca geantwoort Heeft, aen eenen die hem 

Onder het brꝛaeghde / wat hp aldermeeſt moeſte ſchsuwen / ſeggẽde: 
gherucht der Dat hp hem aldermeeſt moeſte wachten ban Heel volcks 
———— NM Dat in roeren is / ende hy voeght daer bp deſe Woorden: 
miet Éc weko. : Gek eùt breaghe nientermer Be manieren weber om van 
men. eenich ghetier komende / Bie ick Daer ghedzaghen heb, 

$ De achtte. Ghelyckerwis dat mert nt alle deugden 
allenghskens op-klimnten moet/ alfoo oock ter it; 
Maeckt u dã Hit met der tüdt gewoon / ende bedwinght 
u-felben cen wennich tijts alleen te weſen / ende daer na 
reckt deſen rijdt nach Wat upt/ ende voet uwen geeft al⸗ 
Dus znde / met beelderlen vertrooſtingẽ: ende doet dat / 
by erempel Den tifor van eert oft twee quartier urs / tet 
geren ban De W). Maghet Barra / op dat gip alfoo fout 
moghen ghenoechte nemen ban alleen te zijn; 

Semedietegeẽ Berteggenfie. Men placht ſomwijlen dus alleen Wez 
Bet Verdriet fendeseentch verdriet te krijgen: Waer mede den h. Ans 
sek tonus in fijne eerſte proevinghe bevochten 18 geweeft : 
eaucheydt · maer hy is geleert gheweeſft door het Berntaen ban Hert 

Enghel / hoe hu dat ſelbe ſaude moghen verwinnen / te 
weren / onder brekende ſamwülen het ghebedt/ met ee⸗ 
nich upt-wendich handt werck; in deſer manieren ſult 
qhp u oock met verſcheyden oeffeninghen moghen bez 
kommeren/ende aldus Dit verdriet verſoeten Deſe zijn/ 
ten eerſten / het ſtemmelÿck ghebedt / ſchickende hiertoe 
ſomwyilen de ſtatien ende heplighe plaetſen die mert te 
Aoomen placht te gaen beſoecken: Ten tweedẽ / het in- 
wendich oft berftandelijck ghebedt / het Welck men gez 
mepnelfjch meditatie noemt: Ten derden / het leſen van 
cheeſt eljcke boecken. 

schiet-Ghebedehens. 

Pi Nt midden van de vvildernifle , ende in de plaetſen, die 
— Ï niet door-vvandelt en vvaren, die dorre ende droogh 

vvaren, daer ben ick voor u reen opdat ick foude 
fien uvve kracht endeuvve glorie. 

Plalm.g4. Siet ick hebbe my verre ghemaeckt al vliedende ‚ ende ick 
bleef vvoonende in de vvoeftijne. 

Oſeæ 2. Ick ſalſe leyden in de vvoeftijne, ende ick ſal tot haerder 
herte preken, 

— Est 
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Her XXII Carirrets 

Meditatie van de Vol-herdicheyt, eene fonderlinge 
she hulpe in den vvech der deuchden. 

DE wvoor-flellinghe der plactfe. A8 ſp. ſelven ſtellen inde 
teghen-woozdichept Ban oufen Salich-maker/ 

bangbhendeaem de galgje bes cruys / den welcken / 
ghelyck hpt al vol brocht heeft / alſoo haeft hyons 
oack achter ghelaten een ſchoon exempel Lan vol⸗ 
herdichepdt. 

Het Ghebedt, als boven. 
Het 1. point. Bemerckt dat De val-herdichepdt is moat vat be 

ten gheſtadighe ende gheduerighe Lol-herdinge in Lol herdich⸗ 
Be wel-bedachte redene / niet teghen ſtaende Dacter berotts. 
eenighe ſwarigheydt door het langh·dueren over⸗ 
komt.Over loopt hier uwe heyplige begeerten / ende 

et hoe dick wyls / ende hoe rypelyck DAL ghy deſe 
ooꝛ ut ghenomen hebt / ende hee ongheſtadehck vat 

ghp de felbe vervolght hebt ; eñ Waer’t bp al-Dien/ 
Dat gho alle jaren u befte gedaen Gadt/omaiteene Thom. a 
Wick een ghebzeck upt te voepen/ hoe verre Dat gijp Kempis, 
mu ghekomen ſoudt weſen! Cen tuceden/Weet Dat kie u 
Godt eenen-teghelijcken roept ; niet aleen tat eene 
fekere maniere van levẽ / maer daer⸗en⸗ boven vock 
tat eenen ſekeren wech oft padt in Den ſewenſtaet: 
Welcke zijn eenighe oeffeninghen / Waer dee: den 
menſch in Dien hp de ſelve ghebrupekte / tot De vol⸗ 
maeckthept foude geraken / ende anders nietc want 
Daer zjn menigherlep gratien endegaven/aliët 1: Cor. ize 
datter maer eenen geeft ie.) Pier upt ſpzupt gemey⸗ 
nelyck dar-men af-valt van ſynen eerften begonſtẽ 
wech / 'ende fom-Wijlen oock van ſynen roep tot De 
teligie / door dien Har= wien eenghe dinghen / Die 
kleyn ſchynẽ te wefen/ ende nochtans grõotelycks 
te achten zyn / veronachtſaemt / ende ſyne gewoone⸗ 
Icke oeffeninghen achter laet / ende al-Dus belet de 

__in-vloepinghe van Godtsgratie. 
Het z.point. Bemerckt de naatfakelijckhept deſer Aodt faker 

deught / oock in De alder-minfte ſaken: wauẽ Dietat Hckderr best 
dẽ epnde toe vol-herde fal/dre (a! falich weſen. Wet DE POL bert 
Weick/ alis t eyghentlijck vande vol-Gerdichendt mach, 24, 

gheſeydt / daer Den menſch tor d en, epnde toe 5 in 
Ff erdt 



45e. Den II. Boecck. Het XXII. Cap. 
herdt: het ſtreckt hem oock niet te min tot d'andere 
peffeningen: in de welche tet Dat ghy ongeftadich 
zt / ſoo ſult ghy defe vaoz-fepde volherdicheydt ee⸗ 
nichſins doen wanclielen / daer Den vnant Bander 
hellen gheduerichlyck op upt is, Doardte,ghelics 

Laur.Iuſt. LTaurentius Juſtinianus ſeght: Dedeught en ver? 
de ligno dient niet ghepreſente worden/ °t en zy Dat mer in 
vitæ tract. de ſelve is volherdende. Ohelhck den genen die ecn 
de obed.c. Deel van ſyne ſchuldt betaelt / geenſins en vel-doet; 
vltuno. noch die alleen cen Deel van den wech over - vrepft/ 

niet gheraken en kan / daer hp vaez hem ghenomen 
hadde te komen. Wat doen deſe dan? Ap vermoe⸗ 
Ben haer / voor Waer te vergheefs / ende met groote 
ſchande / by ghebreck van de volherdicheydt. Want 

Aue. ferm. het goedt te beghinnen ende qualyck epnden / Wat 
$.ad frattes is dat anders Ban mis maeckte dinghen LEO2DES- 
inEremo. brenghen? Duſdanigh werck machmet recht cen 
Eatgoeve monſter ghenoemt worden / hebbende fn beghin⸗ 
merckqualijt ſel Ban de redene / maer eyndende met de ſinne yck⸗ 
gent Ma heyndt. Sonder de vol herdicheyt voor · waer noch 
fier genoemt deit genen Die Becht en fal victsrie verkrygen / noch 
Worben. des ghelyckr Die Victorie ghevochten heeft / en fal 
Bern. epift. gekroont Worden. Ende gelijck den H. Bernardus 
ad lanuen- Ghetupgbht: De bol-herdichendt ie De jeught dert 
fes. krachten/bhet epnde Her deuchdẽ / eẽ vaefter der ver⸗ 

dienſten / middelareſſe tot DE perys / de ſuſter LA Verz. 
duldichepbt / De dochter van ſtantvaſtichendt „de 
Vrindinne van Brede, Den bant van de vrientſchap / 
gen ſterckte van alle heplichepdt. Neemt wech De 
tvol-herdichepdt / noch Ben Dienft is eenighen leon 
weerdich / noch de wel-Daet eenighe jonſte / noch de 
vromicheydt eenighen prijs en laf. t 

Woe Veelijck _ Herz. point. Bemercht ten eerften/ Hoeleelijckt dat 
bat hetis bet ig/veel dinghen te beginnen, endeniet vol epuz 
bel te DBE Den/ende gedreven te wazden gelyck een riedt / her⸗ 
te bol-epnot, Waerts ende derwaerts het Welc defe gelyckeniſſe 

ghenoechfaem bewyſt / en oft iemandt op de Werelt 
alle dingen alleen begonft faghe. Cen tweeden / dat 
Wp te vergeefs arbepden / gheduerichlyck timme⸗ 

Bie Webers rende / ende Weder-ombzekende. Ten derden / bez 
halt in fond merckt Dat den ghenen Die in af· ghelepde ſonden 
18 — her · valt / doet ghelyck eenen verrader die verſoent 
Ween zjndemet den Noninck / weder om op cen nieu vers 

8 vader: 
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raders ſtucken aen-rechht/ ende Den Roninck ſoeckt 
te vermoorden: Want den ſondaer / door de doode⸗ 
Icke ſonden / ſoeckt onfeu Salich maker te crup⸗ 

cen.Ende al ist dat onſen Heere / door de daghe⸗ 
Ickſe ſonden niet gecrupſt en Egor deo? 
Bien dat DE menſch door de ſelpe alenghſnens meer 
gheneyght worot om in doodt · ſonden te vallen / 
gver-mitg dat de kracht ban de liefde hier Doo? ver⸗ 
mindert wort / ſoo fchenen fp oock wiede der maerts De hant ner 
te ftrechen. Cen vierden / bemertt dat De Befte maz meeror 
niere Ban leven / Door be ffantvaftichepdt ende De maecit goe: 
ghewoome / ten laetſten ſeer Wiet wort / maer hier⸗ De wercken 
en teghen dat dengenen die al-tijbt beghint / Che⸗ BD 
Iek is alſulcken eenen die abtydt leert / ende Dat 
hem over · ſulcks alte dingen ſwaer ende moepelyt 
vallen. Dus ſteltu dit hs rde over leght 
bp u ſebven / ſegghende: Siet ick ben deſe laop baen 
tn-ghetredensmaer waer om?wil ick De krgaone be⸗ 
halen oft nier? Poor·waer iet Dat ic Dit wil / ſeght 
tmp wat ig beter / een maent oft twee klaeckelhe te 
arbepden/ende na der hant in groate rufte te leven; 

oft wel im De fchate van onfen Datich-maker altijdt 
te leeren / ende nimmermeer tor eenige Weren fchâa 
te gherakenz al tyt faepen ende napt maenen; gra⸗ 
ven / nde nimmermeer Water vinden; altijdt ve⸗ 
ſich zyn met een hupse te timmeren / ende nopt vol⸗ 
maeckt ende ghedaen werck hebben / om t felwe te 

_ mogen ghebrupeken/ende daer iu te fchuplensiiker 
gheduerichlyck alte winden ende teurpeeltein onder —, — 
den blooten hemel onder· worpẽ te weſen? Ten WOZ e 
den / bemerckt Dat deroeringen Der hemelen al tydt crecturt rees 
gheſtadich ende ghelhck formich zyn / dat de tpdert ven ons, De, 
Des jaers / ende alle andere dinghen Die van Bodt ſtauvaſtich⸗ 
ghefchapen zijn ’/ met eene gheduerighe ordze ciive DEP 
mantere gheregeert woꝛden: dat alle faken mghe⸗ 
wichte / ghetal ende mate/ Back de alder⸗ mirſte 
ghemaeckt zjn. Op dat wy hier door inſghelycks 
fouden leeren neerſtich ende ſozchvuldich weſen / ũ 
vanalle geſchapen dinghen hier toe gerwodet ſou⸗ 
den mogen Worden. Oper loopt duſdanich gemack 
ende onghemachk / van de gheftadichepdt / ende Bn 
gheſtadicheydt.· Jm 
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Hettvveede deel. 

HE 4point. Bemerckt wat dat uint De oeffeninghe 
van Be deucht ongbeftadich maeckt, Het is ten 

eerſten / dat ghp DÉ acbept fchhaut;macr is°tdat gjp — 
De fake wel in ſiet / ghp vermeerdert den-arbept 
meer door ſulcks te ſchouwen / gelijck het lichter is 
een huys t'onder houden / dan banden gront op te 
Bouwen; fijne abefanthepdt re onder-Ghouden/dan 
alſſe verlazen is / weder omte krijghen: tge-fien dat 
men niet ar valt / dan ghevallen zijnde weder -am 
op te ſtaen. Dus over· leght oft het Wel ghedaen is/ 
renighen kleynen arbepdt te mijden / ende eenen 
meerderen ende bp- na onverdraghelycken aen te 
nemen / ghelyck doet den ongheſtadighen; oft Wel 
ten tweeden / het ghefchiedt om d’op-fpzakeende De 
oordeelen Der menschen. Och wat eene fattichepde 
is Dit 3 bemerckt dat den ghenen dieu raedt oft 
dwinght om opte houden ende t'ontbzeken in uwe 
goede oeffeningen/ u grootelycks hindeet/’tzp dat 
hp dit doet onder het dechfel ban vriendt oft Lan 
Bijant. Want ist bp aldien/Dat hp waerachteljck 
uwen bjandt nieten is / ſoo is hynochtaus upt-gez 
maeckt ban uwen geſworen bpandt den duyvel va 
Der hellen / op dat ghy op den wech ſoudt mogen bez 
ſwyſcken / op Bat ghy uwen lept sma Chꝛriſtũm Je⸗ 
ſum niet ſtantvaſtelyck en foudt volghen / ende ten 
laeiſten / op Dat ghy daor de moeyſyckheydt ver⸗ 
wonnen zynde / (bemerckende Hen kleynen voordt⸗ 
anck Die ghy daetjjem met eene walghinghe fout 
aten naer te volghen; want die kleyne Dingen ver⸗ 
fmaet / ghelyck de Bchrifture ſpreeckt / ſal in Der 
waerheydt allenghſkens vervallen. Defen doet 
gelöckt eenen Die De op-gelhjonde Wateren van eene 
flupfe om eenen meulen te Dzacpen/op eenen tĳt laet 
ontfpringen. Och hoe veel tijdtsende arbeyts moek 
men hebben om een kleyne onachtſaemheyt teder: 
om inte halen ! Deſghelycken fret-men in eenighe 
Werck-lieden Die ghedurichlyck bier moet En ſtokẽ / 
De welche graate ſchade lijdẽ / ſoo wanneer het ſelve 
int minfte vergaen ig/defe moeten wyna volgẽ Mm 
alle feochvuldichepdt ende neerftichepdt /ende het 
Bier dat eens ontſteken ig op Den antaer onſer jef 
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ten/ ghelijck hier voor tijdts gheboden Was / ghe⸗ 
duerichlijck voeden ende onder-houden. 

Her s. point. Bemerckt de dwaeſheydt van al · ſult⸗ rect. «77 
ken / die veranderen ghelijck de mane/ Die ongefta: mn onghe⸗ 
dich zijn/ ende Die feer dick· wijls hare goede aeffez ſtadigen bere 
ningen beranderen;want ſoodanige menſchẽ ſtaen Andert als De 
te vergheefs door eene vermetenthepdt dick -Wijlg MAL 
naer het gene dat fp eens hao2é; noch fp en bemerc: 
Ken niet datter verſchepdẽ roepẽ zijn/ert Dat eenen: ⸗ 
gegelijcken fifne gave heeft ban Godt, den eene alz 1. Cor. 7. 
dus / den anderen al-foo. Dat he prijfe de deugden 
van dandere/fepdt Caſſianus /maer Dat hp ur ſijn Con.r.c.s 
aen-genomendeught voordts· gae / al ig ’t dat fijne 
finnelijchhept daer tegen preutelt / want door cené 
— —— arbept moet het alverwonnen 

orden. 
Het 6. point. Bemerckt ten laetſten / hoe ſwaer dat mg deught 

de deught ban bol-herdichept is / ende over· ſulcks wan vol her⸗ 
ſeer eerlyck eñ pꝛyſens weerdich:want veel zynder dicherdt Ie 
geroepen / maer luttelupt-berkozen. Dat ong diene — * 
voor een exempel eñ ſpieghel / Saul / Salomon / Ju⸗ MALE Pe 

das / Nicolaus Diaconus/ Tertullianus eñ Oꝛ ige⸗ 
nes / ende foo veel religieuſe perſoonẽ die haren eer: 
ſten roep verlaten hebben. Ten tweedẽ / hoe neerſte⸗ 
lyck dat de Heylighen deſe deughdt onder-houden 
hebben / vol herdende langhen tydt in groote ſtran⸗ 
ghichept opeene plaetfe(\want gelijck Climachus 
geer Wel fepdt: Die lichtelyck ban plactfe verande: 
ren / worden voo? quacdt gherekeut ) bemerckt hoe limack 
be Wepligen vol herden in vol-maechte fupverhept C Pi 
eñ Godtbeuchtichept. Ei ſpreeckt u feloen aen mer tad · * — 
Den}. Auguſtinus:En fuit gp niet vermogen / dat ALB 8. 
die ef Die hebben konnen vol brengen CTen Berden, Cont. 
hoe dat Chriſtus onfen Salich-maker tot dẽ eynde 
toe bol-herdende/gefepdt heeft: Ick moet met een 
doopſel gedoopt worden / ende hoe worde ic benaut 
tat dat het vol-bzacht wordel Ende weder · om aen. £ 
het cruys / heeft hp u ghefept : Det is al bol-bzacht. Toan.19. 
Cen vierden / over leght tege De klepn-moedichept/ 
Godts vooeftehtichepdt ende liefde t'oug-Waertsg/ 
ende Bat Wp alle dinghen vermoghen / door den gez 
nen die ons Berftercht. Maer bemercht datgeljck 
in de kortfe het her· vallen —— Tr ie/vefgelde: Philip. # 

3 en 
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Den menſch ken oock in De fonden/ ende dat fulcher menſchen 
zie in (onoem upterſten erger worden dan Gare eerften/maer upt⸗ 
per balt/oalt \ufen ban de Euangelifche parabele. Want am de 
— andanckbaerhendt van Den ſoudger foo is fijne bez 
EE He keeringhe van Godts wegen fwaerder geworden 

ende Van Des dupvels wegen deſgelycken / Dau? Dik 
Dat den Dupbel meerder macht aver Gem heeft ver⸗ 
kregbhen;(a oock van fijns ſelfs weghen / overmits 
dat hy ſwacker ude krancker gheworden is. ier 

Heb.6. _ omfeptden 1. Npoftel Paulus: Wet is oumoghe⸗ 
lich dat de gene Die eens Verlicht hebben geweeſt / 
ende hebben gefmacckt de hemelfche gavcu / ende 
af-gheballen zijn / ſouden Weder-om verniet wor⸗ 
ben ter penitentien. 

Het derde deel. … 

Bemerckinge HE: 7-point. Bemercht wat middelen dat ghy tot 
— nuddeen A Anocij toe gebruyckt hebt omu ſelven te verwin⸗ 
— She nen / oft omtot de deught te gheraken/ ende wat 
De volmacer: PEO2-Ggane dat ghy gedaen hebt; is’t dat gp Leng 
cot, nleynẽ voot-gauc gedaen hebt / over⸗ leght oft Dien 

middel Die ghy hier toe gebruyckt hebt/upt ſy fcie 
krachtich ghenaech ig oft niets Soo nier / eñ in dien 
ghy geen ander en begeert te gebrupche/foa onders 
vraeght u ſeloẽ of: ghy De onvolmaeccheyt begeert 
te verwinnẽ / eũ tot de Bolmaecthept te gerakẽ. Gp 
fult u ſelvẽ antwoorde:Ja? Waerom bedzieght ghy 

* Dan u ſelven? Want ſoudt ghy wel ſegghen / vat ate 
Die gheene ſulcken eenen begheert gheneſente weſen / die Wel 
Dee Wetende Dat de remedien Die hp tor noch toe ghe⸗ 
becker en brupckt heeft/niet Krachtich ghenoech en zyn / ende 
fazer wiet ope nochtans gheen andere die hp aen De handt heeft / 
rechteluck oe Wilt ghebrupckentwie bedriecht defen anders Dan 
bolmaectbept f-felisen/ende onverftandighe menſchen / als oft hp 

begheerde het ghene Dat hy niet en begeert. Seght 
mp eens/Waer’t bp al-dien dat ghy eend ſaeght Dit 
dickwyls fijn befte ghedaen hadde am een ſwaer 
ghewichte op te heffen /oft omeenen waghen met 
fyn handen voorts te paren / oft met eeneu os oft 
geerdt den ploech voordts te trecken, maer dat hu 
tſelve niet machtich en Ware; ende Dies niet regen 
ſtaende dat hynoch hulpe/nochmeer krachts daer 
toe en Wilde gebrupcken / ſoudt ghy (eggen dat ee 
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dit op rechtelycken meynde? Doordts/Waert fate 
datter iemant ghevonden wierde die wel ſoude be⸗ 
gheeren dat eeñighe timmeragie op-gebout ware / 
ende nochtans daer toe noch materialẽ / noch werc⸗ 
heden en Wilde ſoecken / oft ooch de hant acn’t were 
ftellen/en fout ghy niet feggen dat hp onwÿſſelyc⸗ 
ken fyne ſaken faude genſeggẽ? Poeght Dit u felué 
tae/ die ban mepningbe zyt eenen tozert van de vols 
maectbhept opterechten. Waer in voor⸗·waer al het 

ſelve ig/gheen middelen te Willen ghebruycken / oft 
el faodaunighe / Die niet krachtich.gheugech en 
zjn ja het foude Dick- wyls berer efen / gheen 
te werck re ſtellen / dan fp felben te vergheefs ver⸗ 
moepen/ende doo? een Hdel bejagen ſyns felfhen 
tn meerder perdjchel te ſtellen / ende Booz eenen ghe⸗ 
duerighen acbepdt allenghſkens ghelyck door een 
vier vergaen. 
‚ Het 8. point. @ber-denct oft ick Wilmp ſelven hier men rijnt cf 
in nu verwinnẽ oft nimmermeer. Jet Datick’t ba ure omte ver 
ſinne ben eeng te doen / ſoo moet ick liever nu vol⸗ winnen moet 
ſtandelyck voordts gaen / eer dat myne liefde ende pa td 
affectie Berflauwe/ende ter wijle dat ick in Dit levẽ E 
de gheleghentheydt hebbe / oock ter Wijlen Dat de 
krachten ban mijne ftele ende lichaem noch gheheel 
ende niet ghekrenckt en zyn door be traechept ende 
angheftadichepdt. Poordts ter wylen dat Godt, 
van Wien mp alle hulpe ende bijftandt moet toes 
komen / min op mp door mijnen ongbeftadighen 
wille vergramt 18 / waer toe wil ick dan defe fake 
upt-ftellend en groepen mine gheneyghelyckheden 
niet/alg fp veronachtfaemt Wazdenzen vermindert 
den Hoer ende de vierichepdt Berliefde niet / doorz 
unt· ſtellen eit onder-beekentende en Waat de fieckte 
der fielen daghelycks niet grooter / hae dat ick lanz 
gher in lauwichepdtende flauwichepdt vol herde? 
Cen laetften/Wat batet mp dat ick langh bendes 

Het 9.point. Bemerckt Bat in alle ſware oeffenin: mn noont 
ghen der deughden/ Dep faken ghevonden worden / van ons fet. 
be welcke n behooren voorts te drijven. D'eerfte/ig ven m de 
den noodt / die een fcherp ſweerdt is / ende den welc / deughete nefe 
ken hier ontwyffelhek ghevonden wort / aen geſien (oe 
dat wy tof onſe eeuwighe ſalicheydt begheeren te 
gheraken. Ende het is voor· ſeker / datter Beel van 
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haren eerſten roep af- vallen / door dien datſe haer 
ſelven int beghinſel niet en verwinnen / ende dat fp 
nader handt oock ſchip - brake lijden van hare een⸗ 

We genuech Wigbhefalichepdt. Cen tweeden / foo behsordt ute 
teder \etes beweghen de ghenucchte Die de verkregen victorie 
eic(ijne ſeifs. mede bꝛenght?: want die facht ende lapis in ſyne 

wercken / die ig cen broeder des ghenes Die ſyne ey⸗ 
Prov18. ghen wercken bederft / eñ altijdt arbepdt ende nie⸗ 

mermeer en geniet De vruchten ſynder handen;bier- 
en⸗tegen die eens de moepelyckheyt van de deught 
verwonnen heeft / Bie is al tydt gheluckich. Het 

®' ceuwigte Derde verwerkſel is / deeuwige glorie / de welche De 
ader deughdt toe-komt. Siet hoe kloeckelijck dragen 

deughdt. haer de kinderẽ defer wereit / am eene pdele eere te 
behalen / eude en falu He eeuwige niet berwecken? 
Wat en hebbe de heplige martelaren niet gedaen/ 
Bie haer nu met onfen Heere eeuwelyckẽ in den hez 
mel verblijden ? hot fult ghy Berren met hacr / ende 
Booz haer te voorſchyne komẽ / die door hare Brome 
fepten/ ende dao? Veel dens ghekroont zyn? 

Hieron. Ick bidde u/ beminde Eefer/ eñ Vermane u/ Dat 
epift.r8. ad ghy die Dodoma berlat hebt / u fpocpende naer het 
Lucinum. Gheberchterniet achterwaerts en Witt ften/ noch af 
Deenraninge en Wilt trecken uwe hant vanden ploechh/ nach van 
tot bet vol · Der boort Ban het kleedt van onſeñ Dalich-maker 
ruste u be dar ghpnietaf en komt ban het dach der deugh⸗ 
cughdt. den? om weder- om te keeren tot de hlecderen die 

ghpeens upt-gefchubt hebt, dat ghy upt deu acher 
niet weder„anthups en keertsnoch en bemint niet 
Dedeldt-achtighe plaectfen met Toth / ende de lieffez 
Icke hoven / Die niet begoten en Warden met den 
Bau des hemels, ghelyck De heplighe aerde/ maer 
ban den on-klaren Jordaen / na dat hp ſyne ſoete 
wateren / daor het vermenghelen van de doode zee 
verandert heeft . Deel zijnder Die begonft hebben / 
maer luttel zijnder tat het fop der deugden ghe⸗ 

Aug. ſerm· vaecht. O mine bzaeders/ Dat het ons niet en ver⸗ 
ad frarres driete groote ſaken te beginnen / ende noch in het 
inEremo.… gene dat eens begouft ie te volfherden/ Wetende dat 
Hof ber ſtant He volherdicheydt het leven gheeft aen De Verdien? 
vaſtichendt. ſten / vertiert de gaede propooften/ verghelt ven laoz 

penden / kroont den vechtenden / leydt om den loon 
ontfanghen / eũ beenghtong tot de havene: ijs ig 
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Ben rock Ban Joſeoh / komende tot ve enckelẽ toe/ 
ons beenghende tat ong eynde: Dit is let Prieſter⸗ 

cht kleedt / hanghende tor op De Voeten : Dit is den 
eert van de offerande /de welche wy ſchuldich zyn 

Gode al-machtich op te dragen : Dit is den verſem 
banhet goedt Werch/die Wp teghen het bijten ban 
het ferpent moeten bewaren: dit is de deughdt / de 
welcke Godt bindt / defe is't Die alle gacdr haren 
epghendom gheeft. 

Ghebedt om de volherdicheydt in den vvech der 
deughden te verkrijghen. 

O Koninck der Koninghen, ende Heere der heyr-krachten, 
Wien te dienen , is beerfchappije hebben; Wie ſal my verz 

leenen dat ick u oprechtelijck ende volherdelijch mach dienen, 
ende dat ick mach bewifendat ick Waerachrelijck ende uyter 
herten uwen dienaer ben , met vrome dinghen uyt te vechten, 
ende ſware te verdraghen? Ich hoore uWen hloechen martclaer 
Ignatius fegge, dat bet vier „t cruys,de beesten, het.breken mijn= 
der beenderen, het fcheuren mijnder leden, hee meurfclenvan 
gheheel mijn lichaem „ende alle de pijnenende tormenten van Ebilt. ad 
den duyvel der hellen over my komen, alleenlijck op dat ich mg- mad 
nen Salich-maker mach genietë.Ende den Apostel roept aldus: va;eron. Le 
VVie falonsfcheyde va de liefde Chrifti?eribulatiezoft benaut- de Script. 
beyt?oft honger?oft nacttheyt?oft persjckel?eft vervolginge? oft, Eccleſiaſt. 
tweerteick ben feker dat noch dodt, noch leven,noch Enghe-, Rom. 
len, noch heerfchappijen„noch krachten goch teghenpvoordige, 
noch toe-kormende dinghen : nach ſterckheydt, noch hoocheydt, 
noch diepte, noch geen ander creature ons en fal moghen ſchey⸗ 
de va deliefde Godts, de vvelche #in Ghristo Ieſu onſen Heere. 
Ende vwat uꝰt dat my belet „ ende by-ma niet en ſcheyat vanu Bet mia, 
mijnen Heereende mijnen Godt , xijn't niet. beufelinghen ende opt ——* 
Linder·ſpel, ijdelheydt der ijdelheydt„op dat ich tot u niet en ſou- ons vã Goot 
de gheraken? Ick (chame my van mijne voor-leden luyicheydt, padi 

ende traccheydt, , dat ich tot noch toe foo kout gheyveeſt heb in, 
spoe liefde, die cen vier zijt altijdts brandende „ende niemer- 
meer verbrandende, Maer ick begbeeru van nu af, ende befon- 
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derlijck uwe martelaers ten minſten in kleyne ſahen naer te 
volghen, al ben ick ſwack ende hranck, ghy fult my te ghe- 
moete konten door uwe gratie,op dat sch u foudemoghen beha- 
ghen. sullen de kinderen defer Wereldt, ende deflaven van den 
duyvel der hellen flercker ende Wijfer weſen, dan uwe dienaars? 

tang Boots Sullen (y foo veel verdraghen „erm na der handt ghepijnicht te 
miet beſcha⸗ 

Worden, ende en fal ick wiet konnen lijden,om cenen eeuwigen 
pris te behalen > Sullen fy neerstelijch ende forchvuldelijch alle 
dinghen doen voor den belf{chen leeuw die altijdt uyt som haer 

ge verflinden „ende ſal ich achterwaerts keeren „oft my laten 
Woor-flaen iet [Waer te Wefen om te verdragen voor # o mijnen 
alder-licfften Vader „mijnen alder-goedertierenften Koninck, 
ende alder-bermbertichften werloffer? verre zy van my dat ick 
fulcks foude doen „oftdat ick eensch vverck fvvaer oft laftich 
ſoude achten, eenich officie oft verfmaetheydt moeyelijck foude 
vinden. Siet, och verachte vrijvvillichlijck van nu af alle d'ydele 
geren defer vvereldt „ op dat ick u flantvastelijck foude moghen 
Haer-volghen „ende deeuvvighe eere bekomen, Och oft ick alle 
dingen mochte hebben „ende alle dingen verfinaden om uvvent 
pville, gheholpen zijnde door uvve gratie! Och oft icku mocht 
beminnen ende lief hebben met d affedlie „met de vvelcke ghy 
van alle creaturet’ famen bemindt vvordt ‚u mocht beminnen 

boven al in defen ooghen-blick van dit teghenvvoordich leven! 
dat ick door de fferckte der martelaren „ fpvare ende lastighe 
dinghen flantvastelijck onde moghen verdraghen, ende door 
de vromicheydt der belijderen foude moghen volherden tot den 
eynde toe in de oeffeninghe der deughden,tot dat ghy komt ende 
gcemt my optotu, tot dat ghy my verfaedt , ende my zijtin 
plaetſe van alle andere dinghen!V Veest my hier in bebulpfaem, 
© alder-heylichfte Maghedt Maria : helpt nty o alder-kloechste 
Martelaren.Staet my by ‚o heylighe Enghelen,in vviens teghen- 
vvoordicheyt ickdit voor-nemen make. Helpt my,o Heere left, 
die mijne ſterckte zijt „ mijne kracht , ende myne blidfchap, 
mine vreeſe, ende al mijn goedt. Amen, 
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Practijcke om te vol-herdenin ‘t begonnen goedt. 
D SEerſte/ beghinnen ban klepne dingen / ende die ghes Men moet 

ſtadelijck onder houden. Het is ongheloobelijck hoe van kleyne 
Beel dat hier aen gelegen is / te Weten / bart niet beel —— ad 
dinghent famen taenbeerden maer luttel dingen wel fs 
beherten. Want beter is een handt-bolmet vufte/ dan Ecelel.4. 
bepde de handen bol met acbepdt/ ende pijnelickhepdt 
des herten, 
De tweede / een vegifter te maken bar de bedeplinz 

ghen ban gheheel den dach (Waer af Wp na der handt 
noch beeeder fullen ſpreken) oft fp-felben een ſekere wet 
ftellen om Die te onder-houden. 
De derde/ men berkrijght de bolftandichept des her⸗ De liefde dee 
ten in deifderlep manieren. Ten eerſtẽ / door De liefde bã deughdt ver⸗ 

de ſake die Wp vervoighen: ende hier om moet men De it 
deughdt eff bolmaeckthept groot achten. Ten twerden/ jephet. 
door eenich berbondt/belofte oft eedt. Wp konnen oock 

onſen Sberften/oft eenen goeden vrient / ſoo beel victo⸗ 
rien Die Wp boor ons nemer ban den vijandt onſer ſie⸗ 
ten te verkrijghen / ban te bezen beloven ; ende ghelijck 
een weddinge in · ſtellẽ / oft oock eene belofte met eenige 
ftraffe Baer bp boegen / oft wel vierichlÿck / is 't dat wa 
erghens in mifdoen/eenighe brijwillichlcke boete ſtel⸗ 
lest. Ten derden/op dragende Bodt al-machtich daghe⸗ 
cks in de tegen oozdichepdt ban het hoochweerdich 
B.Dacrament/ eenich goedt propoott. 
De vierde / offeren ſjnen goeden Engel, oft de hepliz 

gen/die hp boog fine patroonen gekofen heeft/een feker 
getal ban bictozien/Dooz De welcke hp fp felben verwõ⸗ 
wen heeft/ ende niet op-houden boog dat hp tot dit ghes 
talghekomen is, Men bindter ſommighe die een ghe= De inwendi⸗ 
dt habijt aft kleedt ban eenighe ozdze draghen boo, ghe deuahdt 
eenen fekeren tút/ende dat Sodtbzuchtelijck: och oft fp SPA 
niet alleen ſorchvuldich ware om het lichamelĳck kleet zic kreet der 
maet oock om het gheeſtelick kleedt / der fielen te bers Aeligie. 
krüghen / eenige penitentie aen-nemende/tot Dat fp haer 
in't een oft in ’t ander overwonnen hadden. De gebans 
gen dragen Tanck hapz/ die belegert zijn verdraghen bert 
hongher tot dat fp berloft zjn. Waer't bp aldien Bat op 
sock door eene gheduerige berfterbinghe de felbe naer- 
bolchden / wy ſouden berwinders werden ban de tpzant= 
nije ban on fe ſonden / ende de labernie der felber, * 

e 
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De vüfde / (B ſelven boor ooghen ftellen H'erempelen 

Ber ghener Die bol-mtaeckt zijn ende hare kloeckhmaes 
Dichepdt aen-trecken, 
Be feffe/ is ’t bat temtandt door korthent ban dert tijt 

eenige oefferinge stiet en kan doen / geljck hp boa: hem 
ghenomen hadde / dat hp dat immers in t kostfie doe ; 
maer is 't dat hp t achter · gelaten heeft/ dat hp dat her- 
hale / op dat hy blbe in be goede gewoonte / ja ſelbe dat 
bre daer wat by voeghe / op dat hp alſoo de faute verbe⸗ 
tere / al is't Dat hp daer in niet miſdaen en heeft, 

Schiet - Ghebedekens. 

MAcckt frantvaftich Godt, het ghene dat ghy in ons ghe- 
wrocht hebt van uwen tempel. 

Ghy hebt gheſeydt, o Heere, dat hee rijck der hemelen ghe- - 
welt lijde ‚ende dat de gheweldighe dat gheweldelijck in- 
nemen. 

Godt der heyr-krachten keert u omme, fiet nederwaerts van 
den hemel , ende befiet , ende befoeckt delen wijngaert, 
Ende vol - maeckt dien den welcken uwe rechte hande 
gheplant heeft. 

Her XXIII, CAPITTEL. 

Van de maniere van mediteren, waer door de ficle 
van aerdefche dinghen op - ghetrocken 

wordt tot Godt. 
En-ghefiendat/ naer de ghetupgeniffe van den 
H. Auguſtinus / den ghenen die wel Kan bidden/ 

oock een gacdt leven fal ſeyden; ende dat het She: 
bedt’t welck meditatie genoemt wordt / boven alle 

Hoe nootſa⸗ audere nut ende Gode aen · ghenaem is ; ſoo hebbe 
Keije vat hee ick voor mp ghenomen / hier af breeder te ſpreken / 
Shebedt is. ende eenich behulp hier toe Dienende eenen-ieghez 

Benavent. 

eken/ maer beſonderlyck de religieufen te geven. 
Pant den religieufen ſtaet / ig’t Dat wp den hepli⸗ 
gen Bonaventura Willen gheldoven / fander het 
ghebedt ende de contemplatie toe ghedaen te Wes 
fen/ 18 gantſch dorre ende on volmaeckt / ende ghe⸗ 
reedt om onder den voet te geraken. 9 
Maer deſen onſen arbepdt ents Den religieuſen 

niet aleen tae-qheepgent/ maer cenen-iegelijcken/ 
Waer door wp het gene dat by lof· weerdige pied 
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Berg ghevonden Wardt / oock door de beeldekens Waer ta⸗ 
unt· ghedruckt hebben. Deſe ſullen eenen-ieghelijc- Dat dit doeg 
ken mogleu dienen / alffe in Dozrichept des gheeſte Ee 
gheſtelt zjn 5 maer fp fullen beſonderlyck te paſſe 
komen Bert ghenen Die niet feer gheoeffent en zyn 
omaendachtich te zyn / ende om De medttatte met 
meerder profyt te ghebruycken. Want die deſe ma⸗ 
niere te werck ſullen ſtellen / ſullen lichtelycken ont⸗ 
gaen twee ſaken die De meditatie dick wyls laſtich Twee beles⸗ 
ende on⸗· vꝛuthtbaer plachten te maken. feten ban Get 

Deerfte is/Deonggeftadichepdt van anfe imagi⸗ nrs 
natie oft voor· beeldende kracht / De welche naer De oicpeno: van 
fande Ban onfen eerften Dader Adam / teenemael oe nuaginar 
ontbonden zjnde/maecht dat de ſiele herwaerts ent ve. 
derwaerts ghedreven Wordt / ende en laet nier toe 
datfe bekonnuert zp met Godt · vruchtighe gedach⸗ 
ten : ende op datſe in bedwanck ghehouden worde / 
ſoo is t gheraden de ſepe met heylighe ghedachten 
ende verbeeldingen / gelyck op eene plact{e te hech⸗ 
ten. Bet welch, als’tDen.Fgratius, onfen eer? 
ften Dader/ grootelycx behacghde/ foo heeft hin ges 

‚boden aen P. Natalis / datf hp hem ſoude begheven / 
om het leven Chriſti met ſchoone beeldekens uut te 
doen drucken / ende tot een ſonderlinghe vate der 
ghener die mediteren / ſoude in’t licht bzengen. Het 
welck hoe waerachtich dat het is / leert aus de er⸗ 
barenthepdt ; ende Befghelhckr beveſticht ons de 

· Nercke / doo? den 1). Gheeſt onder-Wefen / in DE 
welcke het ghebruyck der beelden feer ghemepn ig. 

Het tweede belen (c1/’t welck de gene Die haer tot De dorbeyde 
Be meditatie begeven / ontwoet / is eenfdeelg in Den ban vi wille 
wille / eenſdeels int verftandt : want het gebeurt ende ber bees 
menichmael daor eenighe Dozrichepdt/Dat wp niet ade 
en konnen begrijpen / noch over legghen met ond 
berftandt : ende aldus gebeurt het / Dat den wille 
Bare zynde / gheene vrũchten ban goede begeerten 

voordts en benght. Dit wordt geweprt daor eene 
menich-vuldiahe enve aen · dachtighe bemertkin⸗ 
enn het gene Dat ghemepnelijck vient/ on de 
eughden in onfe fiele eerſtmael te planten / oft als 

fp nu gheplant zyn / t onder-Gauden: ghelyck ſoude 
moghen weſen eenighe voor ſtellinghe ber plaetſe⸗ 
va deſe Goddelycne Ahetorycke / oft wel- —— 

zeydt / 
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heydt / by etempel van de daat/ oft Ban het bemert⸗ 
ken bau de andere upterften ; de erempelen ong 
Salich- makers, aft van de Weplighen / oft eeniz 
ghe andere / Van De welche wp hier naer breeder 
ſullen handelen; 
Nochtans / noch den ghenen die plant / nach den 

ghenen Die begiet en is Wat / maer Godt die den 
Waſdom gheeft / die noodtſakelyck He ſiele moet 
gber-ffralen/ op Dat de bloemen voordta · komen / 
ende Be Vruchten Waffen in onfe aerde. . 
Men moet dan voor al De gratie Godts aẽ roe⸗ 

pen/Waer mede geholpen zynde / Die Defe korznte maz 
niere ghebruyckt / lichtelhck profyt trechen falupt 
de meditatie / ende fal ſyne ftcte Dorre ende drooch 
zjndermet veelderlepe Bodt-veuchtige begheerten 
befpzaepen ende vruchtbaer maken. Ick heb in deit 
voor gaenden batch/ als itk van het Ghebedt / als 
Han een vol-doende werck gheſproken heb / oock 
ghehandelt bande berepdinghe tat het ſelve / ende 
tot de meditatie/ cwelck over ſulcks onnoodich is 
hier te her-halen/maer falvandaer ghenomen mo⸗ 
ghen worden / hee dat men te meten De materie fat 
mogen verltiefen ende oVer-ften/in welcher voegen 
Dat men de meditatte maet ſtieren / om ſyne onvolz 

Bemebitatie maecktheden te Verwinnen. Want in faken die de 
moet geſtiert manieren aen-gaen /en plach niet krachtich te Wez 
worde omt de 
deughdt te 
geffen, 

fen/ dat alleenelyck in’t ghemepn gheſeydt wordt / 
maer men moet tot De ſaken in ’t beſonder komen. 
Bier vpt komet datter ſommighe ghevonden Waz 
den / die haer oeffenen in den wel · xieckenden hoef det 
deughden / ende Lan de myſterien Chriſti onſes Daz 
lich makers; ende blyven nochtans aleven op⸗·ghe⸗ 
blaſen / eyghenſoeckelyck / on⸗ghehoorſaem / eñ upt⸗ 
gheſtort tot upt - wendighe ghenuechten / ende en 
gheven gheenen goeden reuck ban haer / Bert welc⸗ 
Ken (p upt onfen Salich-maker hadden moete trecz 
ken. MWaer defe dingen / erde het ghene vat Yup 
gefepdt hebben van het voor berepdtſel der plaectfe/ 
ende het berepdende Ghebedt / ende andere ſaken 
Bier toe Dienende/ fullen maghen ghenomen wor⸗ 
Ben / ghelyck ick uu ghefepdt hebbe upt den cerften 
boeck / alg nu ſal ick ſpreken bande meditatie in 
haer ſelven. 2 

Van 
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Van de maniere van Mediteren. 

Editeren is / met fp-felven overdeggensende in Le 
Aſyn herte, gelyck ſchilderen eenich mpfterie/ oft 

leer aghe ban her leven Chꝛriſti / oft eenighe vol⸗ 
maecktheyt van Godt al machtich / met d omſtan⸗ 
Ben Der perſoonẽ / wercken / woorden / plaetſe / ende 
tydt / ende Dit tot Dien eynde / opdat Wp gelijck bies 
kens hier unt / als upt bloemkẽs den ſoeten houich / 
dat is / de Goddelycke liefde founder moghen ver⸗ 
gaderen / ende voordts eenighe onderwyſinghe oft 
deughdt / ende een verweckſel tot De ſeſpe ſouden 
moggen Binden om ons teven te ſchickenzende dat 
up onfen Wille ſouden mogen bupghen / ende voor⸗ 
derenomte komen tot De voor - gheftelde deughdt / 
foa dat wp als gterieh zynde / de ſelve tot ons ghee⸗ 
ſtelyck profyt moghen fchichten. 

at de tis 
atie ike 

_Demeditatie wordt genoemt cene bemerckinge / Betis cht 
oft werchinghe Des verſtandts. Want maer DALDE en 
ſake ous daag DE memoꝛie voor gelent is / ſoo ober: 
fiet het verſtandt het ſeſlve wederom / ghelyck met 
eene ooghe / ende alle fijne deelen ende omſtanden / 
ghelyck foude magen zijn/den perfaane, deplaetſe / 
Ben tydt / het epnde / wie dat het is / wat hetis / 
Waer het geſchiedt / wat daertoe gebruyckt wordt / 
waer om dat het ghedaen wordt / in wat manieren 
dat het aen-ghelepdr wordt / ende wanneer dat het 
gheſchiedt; ende over⸗ leght wat deughdt dat wp 
bier vpt ſullen moghen trecken / oft vervolgen / ende 
Wat ſonde dat Wp fullen moeten ſchouwen / op Hat 
Wp tot onse falichept fauden mogen gheraken / die 
een ieghelhck / als het epnde waer toe Vat hy 
gheſchapen is / altydt behsorde voor ooghen teheb⸗ 
Ben. Hier naer moet Den witle/alg alle deſe Dingen 
aenhoort hebbende, Die het Berftant bevolen heeft, 
aenveerde/ aft immers fijn befte doen om hes ſelve 
Paenveerden. Het welck nochtans te vergheefs fak 
geſchieden / ſonder de hulpe van Godt al machtich / 
aengheſien dat wy Ban ons ſelven / niet met allen 
en vermoghen. Het verſtandt dan / Bedient hier nx 
het officie van eenen jacht -handt/ het Wilt op 
jaghende / ler Welck den wille, ghelyck eenen ha⸗ 
wiek ſoeckt te vanghen; want het verſtandt c:1 Bes 

boazt 

berſtandts 

4 
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hoort hem rat gheen ander epnde Bier tac te beghe⸗ 
ven / dan op Dar den wille foude moghen eene Godtz 
pruchtighe begeerte tot Godts ende tot de deughdt 
verkryghen / oft om De felve te ontſteken /cudete 

vermeerderen. 
— Do⸗ffectie Bie in de meditatie gheoeffent wordt / 
— bad is drrderley: De eerſte is / van ſeetweſen der fou? 
peren, Den 4 De tweede ban De liefde tot de deughdt: 
Dr opp De derde bandeliefde Godte. Bp de welche/Dte in 
wegẽ ʒxafſen · het gheeſtelyck leven ervaren Sijn / paffen drie Wes 

glen der fielen / van De welcke den eerften 1e / dens 
ſupberenden wech den tweeden / den verlichtenden 

ds Wee; den derden / den vereenighenden wech. 
san a Sp noemen den ſuyverenden wech/ als het ver? 

ftandt der flele/ De leeliichhepdt Der fonden voor⸗ 
boudt/ap datſe de ſewe fouten verfoepen/ ende Def? 
ghelycken oock fguden letten op hare urererften £ 
Waer doos fp Be weeght zijnde voorts gaen / gelet 
met de voeten haerder affectien (am alfaa te ſpre⸗ 
ken) doop den wille tat de Vreese Godts ende haer 
af keeren van de fonde met een groot mishaghen. 

Dabelic: Den verlichtenden wech is, als het Berftant den 
tenden wer. Mille de ſchosnheydt ban de deughdt voor ſtelt te 

Beminnen / ende in alder manierente vervoighen / 
beſonder Baar het exempel va onſen Salich maker / 
ende de Henlighen; ſoo dat hp de deughdt (ghelyck 

Sap7. Salomonvan de Wyſhepdt fpzeecht) ſteile voor de 
Koninck-rycken / ende Kechterg-ftoelen,/ende de 
rBckdommen niet-met-allen en achte / met haer 
vergheleken. 

Den vereeni⸗ Den vereenigenden wech / wordt genoemt / waer 
genden wech· inne den Wille / door het over dencken van De wel⸗ 

daden / ende volmaecktheden Godts / door de liefde 
tot Godt ghedreven wordt / haer voeghende naer 
den Goddelycken Wille / ende verlanghende naer 
eene vol-maeckte vereeninghe met hem. g 
Waer ust men kan bemercken / datter dzij-der- 

eins affectien oft begêerten ghevonden worden / 
die op de dp Loo? -fepde weghen ghepaſt / Ende ín 

… berfchenden manieren ghedeplt konnen Wozden. 
Daffetiek De affectien van den fupserenden wech / zijn be⸗ 
ban np” Gepaemte van de ſonden / ieet weſen Der ſeiver / ende 

gene vzeeſe vande Goddelycke weefsel 
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waer upt fpzupieencbegheerte om ſy · ſelven te berz 
—— dat den meuſch aen Godt ſoüude moghen 

Daaffectien ban den verlichtenden wech / zyn / een affectien 
liefde tot nerſcheydẽ deughden / eene hope / ende be⸗ Leijen 
geerte am de felve te verkryghen / eene ver ſakinghe chtenden 
Ban alle aerdtſche dinghen / r ide van ſynen epghen Web. 
wille / naer vvolghinghẽ Thriſti / ende der Heyligen. 
Daffectien vanden vereenigheuden wech / zyn / Saffecten 
de liefde Godts/ danck ſegginghe / ver Der ſtelen / van den vers 
verwonderinge / blydſchay / ende gheluck⸗ bie dinge eemgherden 
Ban de volmaeckiheden Godts / ober gheven fijng Weede 
ſelfs / verſuchten ende verlaughen tot de Fonteyne 
Des levens / eude De hemelſche glorie / ett. 
Bemerckt / datter ghemeynelyck maer ſeven oft Hoe neer afs 

acht voornaẽſte affectien gerekent en worden. Deje fectien parse 
zijn Ban verwonderinghe / van berou / mede-lyden, 3e 
banchfegghage hope blydſchap / lief de/ eñ na· vol⸗ 
ginge. Ben E. P. Alcantara / deylt Be gheheele me⸗ 
ditatie / in de dancekſegghiuighen / in het op draghen 
fons ſelfs/ eñ in het epfcheu oft begeeren. Men kan 
hier in geene ſekere o2de volgen; maer men meet 
den H. Sheeſt velgen die ons (al lepden. Dit ig alz No 
the ſeker / dat de volheyt ban De wet / is De liefde! eli Roms: 
hier toe moet alle oñſe meditatie / ja (clue onſe ghe⸗ 
dachten / woorden ende wercken zheſtiert Worden. 
Bemerckt hier-eu-boven/ dat op deſe dzu wegen 

paffen De wekken Ban de oefeningen Ban Den D. P. 
Iguatius:waut deerfte wekte Dient tat Den fupvez 
renden wech / eũ hare affecttei ‚De tweede cit derde 
Weke Dient tat den werlichtenden Wech ; De vierde 
Weke komt over ecn met den bereenigenden wech. 
Ende al ist bpal. dien dat Defe meditatien ende 

affectien op elcken wech ende weke paffen;ende dat 
inde ſelve meditatie gevoeght konnen wordẽ verz 
ſcheyden affectien Bau deſe Wegt: Nochtans moet 
den ghenen/ Die hem begeeft am te mediteren in de 
eerſte weke / oft in den ſupperendẽ wech voor al bez 
ſorgen / dat hp in ſy · ſelven leet weſen van fyne ſon⸗ 
den verwecke; in de tweede ende derde / eene naer⸗ 
volginghe / welcke affectie eygentlyck Den verlich⸗ 
tenden wech toe-Komt/in De vierde weke / oft in den 
vereenigenden wech / was hp delief de Bo oogen her ge 5 

hd 
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De afertien hebben. Maer / ghelycker wys nu ghefcpdt is / deſẽ 
worden oock affectien worden meeſtendeel inde felbe meditatie 
— Mder een gemengelt / ghelyck dat gheſthieden kans 
— — Soo dat den genen Die mediteert / Cen eerſten van 

5 de deughdt / de welcke hem Loor aogen geftelt wort / 
droevich zy / dat hy die tat nu tae (oo qualdek beoef⸗ 
fent heeft: Cen tweeden / dat Gp hier naer ſy ſelven 
verwecke / om die re bearbeyden naer het exempel 
Pan Chriſtus onſen Salich - maker : Cen derden/ 
Dat Hp hem daer toe beweghe door D'affectic van 
Eef de / ende ban danchbaerhepdt. 

_ Pandefemantere ban mediterẽ / ſchryft in't breet 
Andzeas Capella / in De boog-redene van ſyne medi⸗ 
tatien / al iet Dat hp in elck Euangelie dry medita⸗ 
tien maeckt / naer den eyſch ban de D2p wegẽ Pat 

Bonaveny Den H. Bonaventura in een boecrken /’t welckhp … 
noemt, Cen klepn goet; ſpreeckt — hier af 
in deſer voeghen / ſegghende; Hier upt blyckt klare⸗ 
Uck ghenoech / hoe Dat men tot de wyſheydt van de 
H. Scheifture kan gheraken / mediterende te wetẽ⸗ 
achter volghende veñ ſuyverenden / verlichtenden / 
ei vol-maechten wech. Eñ niet alleen het in-houdt 

Demtditatie VA de H. Schꝛifture / maer oock alle onfe meditatie 
ber wife is behoort hier toe te firecké. Want alle meditatie và. 
ban ht gene een wys menfch/ ig / oft aen-gaende menfchelijche 
hera Werclten/ over denckende te meten / wat dat den 
oen ſtact menfth ghedaen heeft / eft Wat hp behoortte doen/ 

Oft aengaen Oft Wat he beweeght / om iet te doen oft t’ aenveer⸗ 
Be de Bodde: Der; oft aen-gaende de Goddelycke wercken / over · 
Michemerckf, Ieggẽde / hoe veel dat Godt den menſche belaft ende 

bebolen heeft) dat hp alle dingen em den menfch gez 
daen heeft/hae veel dat hp Apt den hemel komende, 
verlaten heeft / chi hoe groote ſaken dat hp belooft 
heeft / ende hier in zijn beflaten de wercken van de 
fcheppinahe/verlofftnahe, eñ dat hp ons ſyne glorie 
mede ghedeplt heeft; oft aen gaende De beginfelen 
ban defe twee / de welcke zijn te weten Godt / eũ de 
ſiele hoe dat deſe twee opmalckanderen moeten 
paflen. En hier in moet alle onſe meditatie ruſten/ 

Befiete moer Want hetis het cpnde ban alle kenniſſe / ende upt- 
in dementa: Werrkinge/ eñ is d'oprerhte wyſheydt / Waer in de 
tie aendach⸗· wacrachtige wetenfchap gelegen ig door de erva⸗ 
tich weſen · xenthept. Eñ in ſoodanige meditatie / moet * dd 

: echie 
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Sheheel aendachtich Wefen/met alle hare hrachte/ 
te weten/naer Het upt-Wijfen ban De rechte redene/ 
naer het getupgen onſes gemoets/ ende met geheel 
onſen ille. Want in fulcken meditatie De redene 
al vraghende ftelt haer iet voor / daer naer De con⸗ 

tentie gopdeelende geeft hier op een vonuiſſe / alge 
an het vroege des herten over-tupght den mẽſch / 

eñ ten epnde / den wille iet verkieſende maeckt een 
vol komẽ beflupt/ban al het boor-gaende/bolgede 
Hef Chꝛiſtelyck upt-wijfen Der redene. Als bp exem⸗ Paactijchie 

el: Soo iemant wilt mediteren eenige painten Die ber nedatie 
Dienen om De fiele te ſupperen ban ſonden / ſoo moet 
de redene ten terften onder-foechen / Wat berdient 
heeft ſulcken menſch / die gefchonden heeft ben tem⸗ 
el Godts? Ten tweeden / de confcientie antWoozt 
ter op/ Dat ſulcken perſoon moet verdoemt zyn / 

oft gefupbert Worden door tranen ban penitentie 3 
en derdẽ / het vroegen Hes herten oordeelt bp hen 

felver aldus: Bhp zijt den genen Die Godts tempel 
hebt gefchonden : Ergo foo moet ghy eeuweljchen 
zyn verdoemt/oft hier gekaſtydt worden door peniz 
tentie. Tẽ vierden / ſoo Kieft den wille / datſe niet en 
begeert verdoemt te worden / eñ aenveerdt vrywil⸗ 
lichlyck de wapenen der penitentien. En volgende 
deſe maniere / Kan men oock ín de andere weghen 
bgogts-gaëf. Den B. Bonaventura voegt hier na- 
der-hant bp/hoe datmen door Het Ghebedt geraect 
tot de Waerachtige wyſheyt. adat wy beweſen 
hebben / ſeght hy / hoe dat men tot de Wwaerachtighe 
wfhepdt gher aeckt door leſen / mediteren / ett moe⸗ 
ten Wp bemercken/hoe dat Wp Daer toe komẽ / doorz 
bidden. Eri wp moeten weten / dat inhet Gebedt/ /⸗/ 
Dep trappen oft beelen ghevarden worden / Die het Pa veelen 
felve vol-matsen 2 van den welckẽ den eerften is / be⸗ Be 
klach van onfe allende : den tweeden / bermhertich⸗ 
hept ver ſoecken / eñ den vinne te tere bewijs 
fen. Deſe opperfte eere en konnẽ Wp Gode almede 
tichntet bewyſen / ten zy ſake Dat wy gratie van 

mverwerven. Efiwp en konnen de bermhertich⸗ 
t Godts an ons ſyne gratie mede te deplẽ / niet 

bekomen sten zy Dat wy one allende beweenen / eñ 
hem defe te kennen ghe ben. Want alle bol-maecht 
Ghebedt / moet deſe Djp deelen in hem beflupten 3 
* 682 Dong 
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dooꝛ Dien Dat het een Deel ander Dander niet ghe⸗ 
naechfaemen 18, Wet beweenen is / aen-gaende al 
Derlep allenden/ °tzp om vergeveniſſe van eenighe 
fchuldt te verkryghen / t zy dooret Lerltefen van de 
gratie/aft’t3pdoo2 het uprt · ſtellen der glorie; daer⸗ 

In hyet Be: en-baven deſe Dep Bingen moeten oock in haer ghe⸗ 
bot maet vonden Woden/Le Weren: Weedom / ſchaemte ende 
SOTO vreeſe. Weedam/ter aorfake van de ſthade Die Wp. 
1 Weevom, door DE ſonde gheleden hebben: De ſchaemte / ten op⸗ 
2Schaemte, ſichte van het angelyck Dar wp Godt aen ghedaen 
3. Beeeſe. hebbẽ:vreeſe / obvermits het peryckel cit de miſdaet: 

Want unt de gedachteniſſe van het gene dat geledẽ 
is/ ſpruyt den weedom / als temandt indachtich is / 
wat hpachter gelaten heeft / te weten / het gene dat 
hem van rechts wegen bevolen was:wat hp bedre⸗ 
ben heeft / te weten de ſonden Die hem verboden wa⸗ 
ren; wat hp verlorẽ heeft te Weten de gratie van eẽ 
Cheiſten leven. IDt Het verſtant vahet gene dat te⸗ 
genwoor dich is / ſprupt eene ſchaemte/ als hp over- 
leydt dat hp geheel achter-gegat is / die nu behoor⸗ 
de op het hoochſte gekomen te zjn: eñ hier en bovẽ 
hoedanich dat hp is / leelyck eñ miſmaeckt / die naer 
Godts eygen beelt geſchape was: wat dat hpis/ 
te weren eene flave / die pꝛh was. IDr het voor ſien 
van toe komende dingen / ſprupt eene vreeſe / als hp 
overdenckt waer henen dat hyp gaet / Dat hp loont 
in Den af-arant ba der hellen:wat hem ſal ontmoez 
ten / het ſcherp eit ſtrangh oordeel het Welck hp niet” 
en kan ontgaen / het welck nochtans rechtveerdich 
is:wat hp hier doo? behaelt den loon va de eeu wige 
doodt. als Wp bidden om bermherticheydt ban 
eenige qratiete verkrygen / ſoo moet dat geſchiedẽ 

Roms. met eene over· vloedicheydt van Den H. Gheeſt / die 
voor ons ſelve begheert met onſprekelycke ſuchtin⸗ 
ghen / met een betrouwende hope/Die ons komt ban 

Beemen  Onfen Salich-maker, die voor ons alle geftagntis; 
krachtcjen Met eene neerftichepdt am hulpe te berfoechen Ban 
be beempers Alle Godts tieve Depligen. Ende als defe Dop fakken 
tcherst teſamen malckanderen ontmoeten/ (oa begeertmen 
— — noet krachteljek Godts bermherticheyt. De õvervloe⸗ 
veter dicheydt der begheerten Kriohtmen van den . 
toeven Geeft/want dooz hem zyn wy van DÉ Pader moden 

_ Ber begeert. Sone eeuwelyck verkoſen: daog hem zjn a ei 
go 
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doopſel gheeſtelhck herboren: ende Doo? den ſelven 
h. Gheeſt / zijn Mp ten laetſten eendrachtelyck ver⸗ 
gadert in de kercke, Wy hebben eene betrouwende 2. Met eme 
hope va Cheiſtus onſen Weere/Want Gp heeft fp-felz betrouwende 
Ben Maaz ons op der aerden aen de galge descrups hops, 
op ghedraghen / hp wezdt esch voor ons gheoffert 
va onfe moeder Be 19. Nercke iu het H. Sacrament 
Des autaers/tot ſynder gedachteniffe, ct ten laet: 
ſtẽ / obermidts dat hp hem vertoont Boor fijnen hez 
melſchen Dader / dock nu in glorie zijnde Hoog Ong, 
Dp waden verweet om neerftelijch Be hulpe der 3Met neer: 
Wepligen te gen roepen / door befcjerminghe ende PAUL 
den dieuft die ans de heplige Engelen daen/ten op: perugt.n te 
fichte ban de Ghebedekens die de Weplighen LAA? aen-rocpen. 
ans ſtorten / eñ de berdienften van De rechtveerdige 
Die nach op Be Werelt zijn ſtrydende. Den opperfig 
dienſt / dien wy Badt bewyſen / wpt wat gratie dat 
bp komt / verepſcht Bet fasen. Want ten eerſtẽ moet 
gus herte neder gebogẽ weſen tat eene ecr-biedinz 
gheende atn-biudinghe am de gratie te verbrygen 
Die Wp berfaecken. Cen tweedẽ / moet het verbrept 
arden tot goedtgunſticheydt est danckſegginghe. 
Cen derden/maet Get verheven worden tet cen bez 
haghen / ende eene vriendelycke tſamen · ſprekinge / 
geſyck eenen brundegom met ſyne Beupdt/’t Welck 
ns den H. Gheeſt leert im’t Boeck der Sanghen. 
Waer in eene wonderlycke vreughdt ende bljdz 
ſchap te Binden ig / ist bp al-dien Dat men hier in 
ghefchicktelijck vaardts - gae: foa dat den menſch 
gock op getrocken worde / ende doet He ftele ſeggen: 
Het is gaedt dat Mp hier zyn. Ende hier moet ong Mares. 
Ghebedt valepuden / noch Wp en maeten niet op- 
Gouden / tat Dat Yup in-gaen in Be plaet fe des won⸗ Pſal. at. 

derlyckẽ tabernakels / tot dẽ huyſe Godts:al·waer 
tn Be ſtemme Des verheugens / is dat geluyt Des gez 
nes Die blndelyck etende ig. Ende op Dat ghu fendt 
mogen gebogen zyn / tot eer-biedinge/ verwondert 
u ban de ongemeten Godlycke Majeſtent / eñ aen- 
fiet uwe onweerdicheyt. Op dat u herte verbreydt 
ſoude mogen Worden tot goet-gunftichept/banertt 
de goethent Godts / ende beſiet uwe fnootheyt. Op 
dat ghy verheven mooght worden / tot een behagẽ/ 
guer-leght De Goddelcke lief de ende agen · merckt 
BEES Gg3 uwe 
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uwe erde s foo fult ghy door dit bemercken 

en op·ghetrocken wordenindengheeft. 
Den E.P. Arias / inhet boecxkẽ dat hp gemaect 

Geeft bande maniere van mediterẽ / vermaent deſ⸗ 
gelekt Dat wp d'affectie van Be liefde Godts moes 
ten berwecken/naer dat Wp ong in eenige deught / 
eñ andere affectien geoeffent fullen hebbẽ / cû dat 

Boe mt in de Door Get bemerchen van eenighe Goddelycke Bolz 
meditatie De 
afectie der 
beu den 

maecktheden. Eñ op datdit klaerlyck blycke / bez 
merckt / dat de meditatie befonderlúck in-gheftelt 

moct hers Wordt / omons leven te beterensende dat men over⸗ 
wecken. ſulcks daer in eenighe deughdt moet aen· mercken / 

eñ tot de ſelve ons verwerken ; cit bit niet lußelyck / 
maer acht flaende op fp-felven / ende bemerchende 
hoe tragelijck dat Wp de ſelve tot nach toe geoeffent 
hebben. Cit aldus doende oeffent-men hem inde afz 
fectien ban De eerfte weke/ende inden fupberenden 
wech. Ci men neemt naderhant voor hem / de ſelve 
naer het exenpel ban onſen Salich-maker/ en der 
Mepligente ocffenen / t welck vene affectie iS van 
naer-bolginge/ Die paft op de tWcede eũ derde We? 
Ke / eñ op het verlichtende levẽ. Daernaer verwect 
a de ſiele / daor De lief De ei Wel-daden Godts / 
Get Welch aen-gaect de Vierde wekie/ eit het vereeni⸗ 
gendele Ven. Soa dat mẽ hem inde cerfte Wekesalf? 
mert fp - felven voor ooghen (Eelt De fonde Daer mert 
in gevallen is / aft be deugt de welcke men Veron: 
achtfaemt heeft/tat leet-wefen begeeft; Ter twee⸗ 
den / tot D'affectie bannaer-volginge; Ten derden / 
tot de liefde. Gn de tweede weke Wordt ong ten 
gerften voor oogen ghjeftelt de naer-valginghe vat 

eenich goet erempel; Cen tweedem een leet weſen 
ende ſchaemte Dat wy het ſelve veronachtſaẽt heb⸗ 
Ben; de welche affectie oock vermeerdert wort door 
bet over leggen Han Godts wel daden: Cen laets 
ften Wort men ontſteken tat de liefde Godts. As't 
fake datde materie Ban onfe meditatie ië/eentghe 
volmaecthept/oft Weldaet van Godt al-machtichs 
Soo behoort de meditatie/ten eerſten ghevoeght te 
Worden tot de liefde Godts / waer naer volght een 
deet-Wefen / dat wy de gheboden van onſen alder⸗ 
liefſten Heere over tredẽen hebben: Ten laetſten / ne⸗ 
men wp vooz ons onſen Heere naer fe volgen 
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_ Hebhe in't ghemeyn gheſendt / dat meu in de medi⸗ 
tatte de deughdt die men verwechkt heeft / tat (p- 
—— moet voeghen / maer men moet hem boven al 

gheven tot de oeffeninghe Van gheloove / hope / 
ende lief des bet welch feer licht omdoen is, Want 
Yep moeten gelas ben/ eũ ons vaſtelyck laten Looze 
ſtaen / dat alle Bingen; ghelyck baar ons alleen/upt 
eene oneyndelycke lief De Lan Godt gefchapen zyn / 
eit t ſelve oock Bergtaen banhetgenedatonfen Sas 
lich maker voor ons ghefepdt ende ghedaen heeft / 
het welck onfe affectie wonderlyckẽ ontfteechts Ei 
Adus doende, oeffenen Wp ons geloove / eũ maken 
het ſelve levendich; dat ong ſonderlingh aen pryſt 
Den E. P.Puente s.6.van ſyne Gnlepdinghes ende 
WBartholomens Salutius / in het Vof ken der Ghe⸗ 

beden: Want alg Wp bemercken dat het om onſen - 
twille gedaen is / ſoo wordt men lichtelyck onſtekẽ 
tot eene hope / eũ begeerte am hemnaer te volghen / 
eñ ten laetften De liefde; al is t dat deſe meer door 
eene brywillſige liefde van Godt / eit van Chꝛiſtus 
onſen Dalichj-maker in ons berecht wordt. Het 
Bp al-dien dat de meditatie aldus ghevoeght wort 
tot eenige Goddelycke / oft Sedelycke deughdt te 
deffenen / ende aldus den wille voor·gheſtelt wort / 
ſoo datſe van de ſelve bemindt wordt / ende de ſoude 
Berfaept/foo ſalſe altydt nut ende profytich weſen. 
Is t ſake dat de materie va de nieditatie / anders Poe baret 

niet en is / dan eene ſententie ſoo moetmẽ nochtans deken 
de deughdt / die Daer in gherecommandeert wordt peeeren at. 
met alle Bare behoorlijke omftanden bemercken/ / 
te weren / wie / waer / om Wat redene / in Wat maz 
niere / waneer dat Chꝛiſtus de ſelve / oft dẽ H.Geeſt 
door de Apoſtelẽ / oft Propheten heeft uut · geſprokẽ. 
Get datter eenighe ſonde in De materie befiſpt 
wort / eñ Dat de ſelde / oft be deught bie deſe tegen is 
voor de materie van De meditatie ghekoſen wordt / 
ls dan moet men Be ſonde eit De deughdt bemerc⸗ 
en / ende de gheleghentheydt om de deughdt te be⸗ 

geffenen/ geſyck ong voor dogen geſtelt Wort in Get 
beeldt van de deughdt / ende De (ande te weghen. 
Maer alg-men Wilcantempleren van cenige creaz 
ture / behalven de Goddelyche volmaecktheden dig 
in De ſelve upt ſchynen / ſoo ſult ghy daer lichtelyek 

894 eenighe 
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eenighe ouderudfinghe/ te weten / eenighe deught 
upt-tretké. (Gelyck onſen Salich⸗maker ſyne diſe 
cipelen heeft leeren betrouwen / upt het aenſchou⸗ 

Marthe. Wwenva evogelẽ des lochts / eñ de lelien des veſts:) 
vee € leet· weſen in u verwecken / dat ghy niet neerſte⸗ 

pek uvt·ghedruckt en hebt in u leven de deughdt in 
de marerie van Be Voo gheſtelde meditatie. Ende 

Aaguft 1,_ aldus fal gheſchieden / het ghene dat der: 5. Augu⸗ 
de ſpirita ſtinus ſeght; de meditatie brenght voordts wetenz 
&anima fchap/de wetenſchap / berou eñ ſeetweſen / het leet- 
eap.zo. Weſen devotie/eñ De devotie vol-maect het gebedt. 
Het genedat _ Wthet gene dat tot noch toe gheſeyt is/ biyckt/ 
*aa dienen / Dat een ieghelyck hem kan odeffenen in He ſelve me⸗ 

atis dak S ditatie in De Dop weghen / oft hare affectien. Maer 
úu de affeerie door Dien Dat het dick⸗ wyls laftich valt / in de ſewe 
&cvolg.roen, langh te volherden / ſoo bemerckt dry ſaken / die n 

grootelycks hier in ſullen helpen. Ì — 
Soemſtan⸗ Cen eerſten / ſoetelyck / ende neerftelijck te letten 
den. opde omſtanden van het exempel onſes Salich-maz 

kers / oft van de deughdt. Want men moet hem 
Wachten van ſy · ſelven ghewelt te doen / ghemerckt 
Dat De ſiele meer beweeght ordt / door cen foet eñ 
een inich be wercken ende over-teagen Ban de om⸗ 
ftanderder deughdt / dan Dear ghewelt / ende het 
her-halen van eentahe propoſtenſende Vercken. 

Shemeyne Een tweeden/ te hebben eenige ſekere bemerckin⸗ 
maetſen. ghen / ende als ghemeyne plaetſen/ waer door gh 
—— u Ghebedt ſoudt mogen vruchtbaer ende profytich 
Suilielia. maken, gelyck Guilielmus Pariſienſis ſpereckt in 
Pari. ia ſyne Goddelytke RNheterycke/ alwaer hp de manie⸗ 
Rhetor. revan mediteren beſchryft. Soodanighe plaetsen 
div. ftelr Ans den W. Pincentiug voor ooghen in een 
Vinc.traê, tractact Dat hp ghemaecht heeft / van het gheeſte⸗ 
de vie, ek leven / ende eenige andere. Endeijet ſchynt dat 
Spie, __afletmeditatie ig ghelúek eene maütere van fp-felz 

ben te beraden ; Want het eynde ban den genen Die 
mediteert, moet Wefen / hem-felven te verwecken 
tat Godtvruchtighe affectten / ſyn herte ende ſyn 
ghemoet flap/ traech / ernde twyfelachtich zynde / te 
ontſteken tot derfof van Gedt al-machtich/tot de 
voor·gheſtelde deughdt / ende om hem Wel te beras 
Den. Wet weſck door defe naer-bolghende Capittes 
len ichtelyck fat kounen gheſchieden. 
ee f —— — Want / 
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Mant / naer dat iemandt in eentch mpfterie / oft en mt > 
eenige volmaecktheydt van Godt / oft eenige crea: Be deucht 
ture/waer op Dat Hp heeft beginmente letter, eeni⸗ bemerck 
ghe deughdt bemercht sal hebben / Die hy geernein DW 
fijne ſiele ſoude willen plant; die maet voorts leet⸗ 
Wefen verwecken / dat hp De ſewwe tot noch toe / niet 
vervolght en heeft / ende voor hem nemen deſe te 
volghen; maer aen-gheften dat he Dit nief en ver⸗ 
mach/ founder Godts gratie, moet hem eeffenen in Men moet : 
Godts teghen⸗woordichendt / in ootmoedicheydt / hem oefſfenen 
miſtrouwen ſyns ſelfs / ende betroumen op Godt. —— 
Daer naer/ ap dat hy ſynen wille ontftehe / (Dr moe vat dek 
epnde bear ooghen ſteſſende / Dat hp ten cerften bez mite ver⸗ 
mercke Wat gemak Dat hem komt upt De deught / weekt moet 
ende wat ougẽmacrk / hier en tegẽ upt de ſonde / eude — 
Wat gletegtentheden dat hp ban deſe twee beeft. po arne ve 
Cen. is t dat hp voorder begheert te gaen) Bat uwe feserpin 

bp ever dencke / wat dat hp fonde Willen raden aen ghe / ende Hoe 
forten vriendt / Die raedt Lan hem foude begeeré om grootelijcke 
deſe deughdt te moghen beoefenen / ende Dang wat ie 
gelyckeniſſe dat hp Gem die (onde aen pryſen / ende 2 Faa: bs 
bat hp het ſewe Baar hem ſelver neme te doen. uwen prent 
Ten in dat hy ober legge wat Hat hy foude Wilz ſaudt raden / 

fen gedaen hebben in de ure fijne doodts; Ten iii. Cl dao? Wat 
hee dat hy fende wenſchẽ / in den dach Des oordeels/ — 
deſe deught geoeffent te hebbẽ. Ten v. wat hp fou- fond: were 
De wenſchen ghedaen te hebben in alle eenwicheyt. ſchẽ move urg 

Ten vj.dat Be Hepligen ons in deſe deught vaag- Des doadis. 
hegaen zyn / door haer erempel/eide Wat ghevoe: + zin t oor⸗ 
en dat ſy daer af ghehadt hebben / doop ſchriften scher ken 
achbter-ghelaten. Inſghelycks wat hier af gefepdt rorehemor. 
hebben de Philafopthen/ ende wyſe mannen. 6. D' eren 
_ Cen vn men mach bench mat eenen weede/Weijz pelt der Depe 
dom / eũ glazie Dat hp geniet / die deſe deught onder- HIM she 
Boudtsert hier en teghen / hoe ongheruſt / ende ongE- Zen vene vie 

eert dat deſen blijft, Die De ſonde onder-uorpen 18. de neugtot 
Cen bij. dat hy fp-felven onder-braghe/\nat het bergheſel⸗ 
dach is / dat hem Ler Wecht / om De fonde voor de fDaot. · 
deught te ſtellen; ende hy fal bevinden / dat het an? a 
ders niet en is / Dan cene ſnoode / verganckelycke / ray van ve 
ende onverſadelycke wel luſte. Dat hy dan eenen gele, 
kloecken moet ſcheppe met den verloren ſone / ende 
ſegghe: Ick ſal door de deughdt gaen tot de fon⸗ 
— Gg5 tepne 
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tepne ban alle goedt/ ende (al water ſcheppen met 
blydſchap upt des Salich-makerg fontepnen eñ ick 
fal verjaedt worden; liever Dan upt den flinckenden 
— van deſe werelt / met a et, ſoecken 

ertog CEO? De ſonden mijnen beft te blufichen. 4 
reren indo Ten negenſten / men moet upt het leven van Chri⸗ 
bet erempel” ſtus onſen Balich-maher exempeitrecken van be 
Thriſt/ moe deught de welche ons boo? geftelt is / eñ upt eenige 
fijne leevinge, fententie ber hepligher Schrifture / de welcke alz 

tydt tn graater weerden ghehouden moet worden. 
120. Ooc daoꝝ Cen x .dat Goover-leggije de wel· daden Godts / 
beel weloe maer door hp bekent / dãt hp ten minſten upt danez 

baerbept verbonden is / om be deugbt tomhelſen. 
Een xj.dat hy bp fp-feluÊ aldus fluptes Niemant 

zen — en kan twer Heerẽ dienẽ; aft men moet door de fons 
Godt te vig DE Aen DE duvvel / oft Booz be deught / Godt almach⸗ 
neu boor ve tich Dienenzmaer het is veel beter; Godt te dienen / 
deught 32.á Die het opperfte/ ende alber-bohmaechfte goedt is/ 
bet durbel Dan onfen geſworen vjant. Dart hp dan vooz hem 
boog De ſende neme / het felve/upt eene oprechte liefde te doen ge⸗ 

holpen zijnde door fijne Goddelycke gratie. 
ze Doet Cenryj.foa moet hy deſe deught Die hy inde mz 
hiet bp uwe terie bemercktijeeft gotmoedelge van Bodt begee⸗ 
begeert) ot ren/ ja ſmeecken am die te verkrygen door Get lijd 
de van onfen Salirh maker / door het tufichen-fpechen 
hoo, andere, VAN De WD. ende dat hy niet alleen om deſe deught 

He en bidde/maer ooc am d'andere ſonder eenige tijs 
felachtichept/ende metten fanderlingh betrouwẽ. 

Dat-mor Cen laetſten / de liefde indachtich zynde „dat hp 
moet voëjna Godt bidde/daer hp Lear gehouden 18 te bidden. 
be meditatie. Als De meditatie val-eput is / ſoo moet hp ten eer? 
Beke ſten Godt danckt dat de felve wel vol bracht is / eũ 
DE vooralle andere omfangẽ weldaden eñ den Weere - 

op·dragen ſy · ſelven eñ al wat hem aen-gaet. Cent 
dn 2. over-legaten hae dat hy dien dach met De hulpe 
ren Godts / en doop de meditatie Bie hp gedaẽ heeft / ſy⸗ 

ne onvolmaecktheden / ende ſonden ſalmogen blies 
3 Stier hee Den. Cen 3.moet hp baozeften wat hemdien dach te 
gene dat w Doen ftaetsen in Welcker voegen / Gp Get felbein de 
tedoerjkact) teghen-Waordichept Godts/ Godt ·vruchtelyck ral 
— ‚Komen aen eggen. Een 4. wat hem ſoude moghen 

givccene tot ont. moeten / dat hem tegen ſoude magen zyn /Waer 
tegysngept. toe ho hem ghereedt ende veerdich falmaken. 

t — 
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Bemerckt / dat hier in geender manteren geleert Mat moet 

en wozt/Defe maniere te ghebruycken / om alle defe bet ghen⸗ 
middele in eene meditatie te over · laopẽ / maer dat: It — 
men al· daer behoort op te houdẽ / al waer mẽ Dede: mcniratse ' 
votie gebonden fal hebben / daer men naer gheſocht niet overlog⸗ 
heeft. Eñ aen geſien / dat Het dick wyls genaech is / ven 
am den wille te hewegen / neerſtelyck / eñ ſoetelyck / 
(gelyc boven gefept ig) te letten op de om ſtandẽ vã 
eenich erempel ban onfen Salich-matter/oft de naz 
ture vaeenige Beught/fander eenige andere hulpe ; 
foo blyckt het Dat Wp defe middelen DA alleen moe⸗ 
ten gjebaupcken/ alg ong herte dorre eù drooch ig. 

Det derde/’twelck dient/amd'affectie (ander op? 5, Middeten 
ouden te vervolgen / is (gelyck berfchepden leeré) om vaffectie 

eene berifpinghe ſyns felfs/ ſp ſelven aen ſpreken/ te vervolgen. 
op draghen / biddinghen / ſmeeckingen / verwonde⸗ 
ringhen / verlangen ende wenſchen naer de deught / 
oft verſuchtingen:welcke niet anders en zijn / dan 
korte gebedekens / waer door de ſiele hare begeertẽ 
te kennen geeft / nademael datde ſelve dooz de me: Wat dat ver⸗ 
Ditatie / oft door eene fonderlinghe gratie ban den ſuchtingẽ sijn 
H. Gheeft/hier toe berecht is gheweeſt. De ſiele 
kan tot Godt verfuchten upt eene begheerte: Cen J ang 
gerften/om de ſonden upt te roepen; Ten tweedens °* maand 
bm Be deugden inte planté; Ten derden/om onſen 
— naer te volgen / ende mede lijdẽ met 
emte hebbe; Ten vierdemende beſonder / om Godt 

te beminnen / ende hemte ghenieten / met eene ver⸗ 
wonderinghe ende biydſchay Lan fijne goedtheydt. 
SGh hebt dan dryderley manierẽ / waer Booz ghy Pae vat mer 
în de felwe deught te oeffenen / ſult kornen bol-her: De B 
den: wãt hier upt fpzupt ſonderlingh het profyt vã anne nende 
De meditatie / is t dat Boor al/gelijck ick boven gez grentpenen 
waerſchouwt hebbe / de pꝛopooſten ende voor· nemẽ waer moet 
Pan de deüghden niet in't Wildt gemaeckt en Way: nemen. 
den maer ghelyck dick⸗ wyls ghefepdt ſal worden / 
haerder gelegentheden int befonder over-lept wor⸗ 
Basie Dao i wk laetſte Van De Heke Den 
jat hier Dao Be fiele geveet gemaeckt worde. Men 
H. Ignatiu de oock beſonderlyc het vernieuwẽ er bg 
vanhet goet boos-nemen/ twelc klaerder beweſen mente ber. 
fal worden met erempelen/ende doos het gene/ dat nicuwen. 
Boog de heeldekens in't befonder {al verklaert Be, 
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Weer sijn Deir. De welcke in dzp deelen / gebeplt kannen wor⸗ 
dey dinghen Heit, Cen eerften/het beeldt ſelve / ende zijnder deelt 
et tie verklaringhe; daer naer de meditatte hier toe Diez 
Der aber ie Hende/aen-gefien dat Daer in felve begrepen Woet; 
gjelychine Cen laetſten/ het ale bedt/’tWwelcit sp / gheluyck de 

zacthckevã pꝛactycke / ende de verweckſelen Lan de meditatie 
Be meditaͤtie· begrypende / eñũ te paſſe Komende eenen iegelycken / 

ban wat denghdt / dat hem ghelieve te mediteren. 
Want dit zjn/ geldek gemepne middelen ende ver⸗ 
weeliſelen tat de deughdt eũ tot de Lolmaechthept/ 
teen gebedt begrepen, ende zin machtich om ons 
ſonderlinghtot de deughtte vervoorderẽ / bp exem⸗ 
pel / op dat de verduldicheyt in ons herte faude mo⸗ 
gen wortelen. Neemt dan / datter iemant is / die in 
eenich myſterie de verduldicheyt / de welcke hé voor 
vagen gheſtelt wort / naer volgen wilt / ende dat hy 
begeert teproevẽ / oft ſynen Wille {lap/oft wel beers 
dichis / ſos ſal hier npt hulpe ende byſtant Binden; 

As icmandt Ci iet bp al-Dien Dat het iemant niet eu luſt te mez 
—— kan Diteren/foa ſal hp konnen elck ghebedt / welck inſt 
—— generael tat de deught gevoeght wort / int beſon⸗ 
kedeuggor, der tot de deughdt Die hp fp - felven Lao? ooghen 

Ageſtelt heeft /oft Baer hp naer tracht / karmẽ boeg z 
geljek Dit naderhant claerlycken fal blyckẽ alf-me 
Deoeffeninge te Wert fal ſtellẽ. By erempel/daer is 
iemant / die in de Gebagete onſes Salich makers/ 
het exempel ban fjne diep-grandige ostmoedichept 
bemerckt heeft / eũ hp ſoeckt het felde naer te volgẽ / 
maer Ip en ka alle De hooft pꝓpointẽ / door verſtropt⸗ 
Bept ban ſinne niet over deaagt/Wwant Dit Woet hier 
geleertser niet van de meditatien/ aft gebeden als 

as leenlyck te ober-lefen) wat faldefen doen 2 Het fak 
feer profhtich Wefen/dat hp de deught / eĩ hare am- 
ſtanden een weynich bemercke/gelych de felve ons 
in het beelt voorgeſtelt worden/eñ Dat ontrent den 
tydt van eenen Miſerere / oft twee / eñ Dat hy / daer 
naer het gebedt leſe / twelck naer de meditatie Dan 
het betrouwen op Godt / eit ban het miſtrouwen ba 

det fijn epgen ſelven gheftelt wort / maer dit allenghs⸗ 
at men pe” Keng ende bedachtelhck. Ende dat Gp nader-handt 
goeden be: voorts· gae / is t bp al-dien dat het ſelve hem aïfaa 
Ahtec _ goet-Duncht. Want als hp de de vatie gebanden ſal 
wet leſen. hebben / die hy gefocht heeft / ſoo en moeie Biber 

î gojde 
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border mopete doen / oft arbepden: maer hy maet Het is eene 
daer in ruſten / volgende den H. Gheeſt / die ong hier bermakelije: 
fn ſal leyden. Dan gelyck ie gefepr hebbe / De prucht —— 
fat alleenttjc vcropenbaren / alſ men tat de aeffeninz PTP 
ge hem faibeginnen te begeven. Want wat fouder saenfchouws 
foeter/ oft lieffelijchter konnen ghevouden worden / foo om de 
vooꝛ eenen Die hemtot de meditatie wilt begeven / deught te bes 
ende tot het oeffenen der deught / Dan in ſtilte Des — * 
herten/ eñ des lichaems / deſe beelden in't beſonder ent od 
taenfchanwentende foo el ſyn hecte/als fijne 08- aen te frelhen, 
gen Gier daor Bermaken Wat fauder profgtelycker 
eft nutter konnen gevanden worden / voor Ben gene 
Die bp fp ſelven beraedt / tat wat ffaet ban levẽ / Dat 
Bp hem wilt begevẽ / wat ampt dar hu begeerct'acz 
veerdẽ / oft hy hem tot eẽ valmaecter geffeninge fal 
ſchicken / dañ in cene heplige fEilte/ tn fyn kamerkẽ 
bertrochen zynde / ent befanderlijc tt ſecreet finder 
hertẽ / deſe vaorgeftelde ſakẽ te door·wadelẽ / eñ met 
eenẽ dé alderbeſtẽ wech Ber falichept te beſpeuren. 
“Est depractycke / oft het gebruvck / van het gene Bemerckt 

dat tot noch toe gefept is / ſoo is dit naer volgende deſe korte eñ 
gene ſeer lichte eñnde behendige maniere te meren; Pzofijtelijche 
naer dat gy de materiesaft het point der medicatie — 
over · leſen ſult hebben / maeckt bp u ſelven deſe que⸗ 
ſtien Cen eerſten / Wat ſtaet my in deſe materie te 
bemercken? Ten 2. Wat moet ick wegen tot mijnen 
booet-ganch ? Cen 3. wataffectien moet ich in nap 
verwecken eñ gevoelen / deſe ſake aldus over-lepdt 
hebbende? Ten⸗. in welcker voegẽ / eñ wat manie⸗ 
ren/ende wanneer fal ic deſe leeringen / die mp hier 
Booz-geftelt wordẽ te were moetẽ ſtellẽ? Ten 5. hoe 
moet ick aldus beweeght zijnde met mijnen Godt 
ſpreken? Noch eene andere pracktycke van medite⸗ 
ren / ſal oock konnen weſen va den E.P.Borgias/ 

die upralle dingen track eenige beſchaemtheyt: TE 
2.Danck-fegghige; Ten 3.eenighe begheerte; ghe⸗ 
ick betoent wordt / in ſyn boecksken? 
Soodanighe is oock de maniere / De welcke leert 

den €. P. Capella; te weten: Teneerften/bemeres 
kinghe: Cen tweeden / danck ſegghinghe: Ten derz 
den / beſchaemte: Ten vierden / tet begheeren:Ten 
vhfden / dat men hem moet oeffenen in Get op-Bzas 
gen ban fp-felven. - At 

ì AEN: 
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AEN-MERCKINGHE 

OP HET XI BEELDT. 

Wilt ghy weten de maniere ban mediteren 
aenftet defe in ’ miáfterie van De gheboorte. 

Bereythebbendeom te mediteren,foo 
verkieft de materie; als hier, by exem- 

pelde[a]ghebootte Chrifti:over-leghtroft 
fchildert de materie met alle d'omftandé in 
utslherte,’cwelck den vrede onder-houdt: 
ten 1.[p]wiedaergheboren wort: ten z. [E] 
hoe,watter ghefchiedt ende gefeyt wordt: 
ten3.[F Iwaer ende wanneer:tẽ 4.[c]waer- 
om,te vveten, om Adam,endeonsallente _ 
verloffen:tens, treckt uyt elck eenighe{H} 
deught, ſoo ghy hier ſtet uyt elck perckeene 
ftrepetotde deught als u metter hant vvij- 
fendesende bemerct vvar{l]occafie ghy der 
felver hebt. Verfoeyt [x] ſonde. Vervveckt 
dick-vvijls{1 ]dancbaerheye,{[M]blijdfchap — 
[NJvervvonderinghe ende [o]mede-lijden: 
maer oeffentover al in alle materieeerft[e] 
her gheloof , hope ende liefde. Neemt vvel 
vvaer de [q]deughr die in 't mifterte ver- 
fchijntendegeleert vvort.Endeal hebt ghy 
uvve meditatie genomen,alleenlijck op ee- 
ne{[R ]leeringe oft onder-vvijs,foo bemerct 
even-vvelde voor-feyde om-ftanden,maer : 
meeſt vvar [s]deught het leert, ende vvat _ 
occafie van de ſelue is: ende oeſfent meteen 
men de voor-(eyde aftetien, 
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Meditatie van de gheboorte Chrifti,inde vvelckede 
praêtijcke van de voorfeyde maniere bevvefen 

vvordt, ende vvy tot de liefde vvor- 
den ontfteken. 

Oor - flellinghe der plaetfe, ghelijck in't beelde. _ 
J Het ghebedt ven liefe ke vervverven, ghelytk voren 

aet. 
Het i. point. Bemerckt dit groot miſterie / in bet ger getoote, 

welcke den Sone Godts / H'eeuwighe Wyſhepdt / 
ende het Woordt des Baders is gheworeden een Paral 
Kindt ban eenen Dage op der aerden. Is t dã oock Vatal. s. 
gheloovelijck Dat Gobt met de menfchen Woonen 
oude op der aerdii Fet dat Den hemel ende de hes 
melen der hemelen u niet en begrijpe / hoe veel mit 

deſe kribbe? Deoz-waer heden wordt een Wanders 
Hc mifterie berklaert/de naturé wordẽ vernieut. 
Pu mach-mEupt-roepen: Den bermhertigen ende Pal, zo. 
ed DeereBeeft ghemaeckt eene ghedenc⸗ 
eniffe ban fijne wonderlhckheden. Want wet en 

iffer foo wonderlijc alg Dit woort / dat Bodt, Godt 
blyvende / menfch ië gheworden; ende dat den ecuz 
Wighen/ ende de Wyfhepdt ſelve / geworden is cert 
kindt van eenen daghe / etc. Pwe wetenthepdt is 
wonderlyck tot ons gheworden / ende Wp en ſullen 
tot bie niet konnen geraken : Heere wie heeft uwẽ Kom. ir. 
fin ghekent / oft wie beeft uwen raedts·man qhez 
eeft Yomt dan endelaet ong Dit woort ſien Dat: Luce > 
ter ghefchiedtig/dat den Heere ong getoont heeft / 
Taet ons met betrouwẽ gaen na Den throon ſynder 
bermbertichepdt. 

Pant wat fut ghy alder-foetften Jeſu ond De bore 
Ronnen wepgheren / Dieu gheweerdicht u felven 
gute gheven! Wat falong uwen — Pas 
Ber konnen ontſeggen / die ſynen epghen Sone niet 
en heeft gheſpaert / maer heeft dien voor ons allen 
ghelevert Siet ick ben in ſonden ontfanghen / ende PAL see 
de quade / der welcker gheen getal en is / hebben mp 
om ringhelt: nochtans en ſal ick nu niet vreeſen / 
Want ghp zyt Cmanuel/dat is Godt met ons. Shy 

‘ —X 
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if en komt mpuwe gaven nier ontſegghen / dieu ghe⸗ 
Lac, 1. weerdicht hebt voor mp te openen Det binnenſte 

uwer bermherticheyt/ in Be welche ghy op-gaende 
unt deu hoogen ons beſoeckt. Gheeft niy Heere on 
De glorie uwes naems / dat ick verdi met dit be: 
rouwen umact in blyſthap Dienen/ende niemandt 
en ſoecke te behaghen nochvreeſe te mifgaden dan 
uzaen-gheſten gp alleen mynen al eude mijnen 
eat Dn tch niemandt en bemine Dan om u/ 
aeun-ghefsen gijp myn eenich goaedt st / ende ghp u 
gheweerdicht bebt mijns ghedachtich te Weren opt 
Den hooghen fkveluwer ginzien. zà 
Want wie en faude aſder-goedertierenſtẽ Befu/ 

‚ uwetiefde ende goedertiereniept Die haer nu opens 
De liefde tat baert / niet ontſteken Wwe Majeſteyt verheught 
belcke de haer als eenen reuſe am den wech te loopen / cũ ſy⸗ 
En neu upt ganck ie ban den hooghen hemel / eũ ſyn 
Pal. 18 OE ontmmneté ie tat Get haochfte van Den ſelben/ cũ daer 
en is memandt dre hem fuude konnen verborgen ba 

fue hitte. Ooangemeten hef de mynen Godt / maect 
mp een met u / ghelyck den Bader eude den Sone eẽ 

Meet - weſen. zyn. Boorwaer myn herte is ſeer bedroeft / dat my⸗ 
ne ſonden HP. tot noch tee u van mp gheſchepden 
hebben; maer ick bidde u worpt deſe achter uwen 
rugghe/ op daf ich uwe liefde mach na volghen et 
bol-maecktelijchtupr-Dauchen / met ſulcke eñ ſulcke 

Verwonde- gorſake H.Want Hoe fal ic myue hulpe konne wey⸗ 
WUD reren nijnen naeften/hee verworpen hp ooc z/ als 

telt aen-fie Dat uwe Majeſtent haer heeft berndelt/ 
er ghy omonſent wille Gebr aen-genamen De gez 
daente van een ſlave daen wo noch uwe vyanden 

Beriſpinghe warẽ? Dẽ knecht en is niet meerder dan den Heere / 
eube noodutz AP zt ghekomen am te Dienen / ende niet omt gez 
ghe. dientte worden / omdat ghy ons de lief De fout leez 
Philip.z: ren / ende ſoudt genefen De mecfte Wande onſe hoo⸗ 
Match.ro. veerdichept. Ende wy moeten volgen d'exempelen 
Matth. 20. van onſen eere. Want Wie foude de weerde der 
Vꝛaghe. ſelver gekent hebben op deſe aerde/bedecht met de 

Dupfterniffe des doots / daer de fonde eñ on Wetentz 
hepdt over-Lloedich Waren / ten ware ghy Deere 
mynen Godt ons alfoo hadt dDooz u exempel ghe⸗ 
leert? Siet nademael Dat ghy ughewererdicht hebt / 
niet alleen eens maer dick· myls ong de liefde te 

d _ Bevelen/ 
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hebelen / ſal het dan noch verdrieten aen De ſoldaten 
bannen Capitepn te volghen? aen De knechten hun⸗ 
nen Heere⸗aen d' onder ſaten hunnẽ Koninck sende 
sten De creaturen hunnen Schepper Mine ooghen 
hebben gheſten myne onbolmaccktjendt/ onfermit 
u münderende verhoort mu Mant mijne flele op u 
alleen hetcouit : Gheeft mp voſmaeckte itefde / dat 

ickgheene perſoonen nat nemende mach acbepden 
genenegelijckt onderlinge mijne banden /Denaht 
te doen om uwen mame. Ick bidde u Heeve weeſt goe Retinghe. 
dachtich / dat ghu voor ong geboren ende geſtorven 
zt / ende en berworpt niet / Dit mijn ghebedt nde 
offerande; BE ON 
Wantick offere mp aen uw / om dat tek n oprech⸗ 
telijck ſaude beminnen / ende alte mijne naeſten 
inſghelücks om uiten t' wille: oant in Dien ick 
maer De brienden en beminne / en Doen De Begdenen 
Dat oock niet $ Ick fat van door uwe qratte bidden Matth.5. 
Boo? Be ghene / die mu berbolghen: ick fal deughdt 
Doen aen De ghene Die mu haten /, om dat iek oude 
moghen gyetelt worden onder De kindeven Landen , amteoutoë 
eeuwighen Dader / Die fijne ſonne laet op-gaen op sins (ars cû 
De goede ende quade / ende reghent op De rechtveer⸗ vervouwì opt 
dighe ende onrechtbeerdighe: Tek wete mel / Dat Godt 
Dit niet en is in de macht Ban Den ghenen / Die mite Kom s. 
oft loopt / maer o Godt /in De wie / Die ontfermt, + Cort 
want mp en Kontien founder u niet doen zoch wp en 
zjantet ghenoechfacm net ons felben iet te pepfen 
als uut ons felgen / maer onfe ghenoechſaemheudt 4 
ts uptu alleen / hoe wel oufien Dat Defeliefdecen * 
groot behulp ende trooſt is tot het leven: mant eenẽ 
broeder / die han ſÿnen broeder gheholpen wordtop 
deſen ſwaren ende ſeer perykeleuſen wech / is ghe⸗ 
lick eene ſtercke ſtadt / ende daer en is gheene droe⸗ 
der ſake / Dan met iemandẽ twiſtich te sn: Want 
wat quaedt en worpt De tweedrachtichendt niet 
unt? ghemerckt Dat fa het herte quelt in Dep nantes 
ren / te meten / fp verbult de ghepeuſen ende memo⸗ 
tie met onkunſche in vbeeldinghen / fn ſcherpt de 
tonghe / ende berbult die als met Genin / na datter 
geſchreben ſtaet: Hunne tonge ig een ſcherp ſweert / 
Bide ongeneſeljck venjn vanden 9 icx (met wii 

9 8 
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Plalm.ss. «De quade wercken ober komen / als vruchten dee 
boosendt. 

Bemeret her Maer wat dwaeſheudt ende on mijfgendt ist [De 
prate vee ſonde voor De deughdt te berkieſen / De dwaeſheÿdt 
brugijot eude boor De voorſichtithendt / de kleunmoedicheut boog 
— der ſon De ſterck moedichendt / d on rec htberrdichepdt bvoor 
jl — de rechtbeerdichendt / d'on matichendt Gon? De ma⸗ 
ghen, © tichendt,ter tuileniet De ſonde / maer deſe deughden 

hun al t'ſamen tot de teſde voeghen / wiens brucht 
ſeer ober bioedich ende (oet is ut De memorie / ber⸗ 
fant ende wille. Maer mine fiele / laet ong ſten 
mat oorſaken Bat wu Ban Deen eu d ander hebben 
om de derughdt te ghebruucken / ende De ſonden af 

Dat gijp cer fe ſweerẽ ende te berfoenen. N. Ende wie is ſoo on⸗ 
wat aderen boorſtrhtich /Die eenen anderen ſoudt willen raden 
foust raden BjaNBEfCH Ap te onder Houden / om wat oorſake het 
doet dat. oock zu /ten zu Dat iris unt ſcnnich ende boos⸗ 

Want ents de ltefde met Den naeſten niet't ſelbe / 
Dat den kalck is in den muer⸗ voor Waer deſen ſal 
ſander den mortel vallen / ende hu en ſal alleen niet 
konnen ſtaen in De ſſath rden / Die de liefde niet 
ghevoeght en ſal hebden met fijnen mede-ahefelle. 
Maer Dit en open baert hem nout beter Dan in De 

aen t ure Beg Daete:want wat CTheiſten (ilt met iemant 
wenſchen. twiſt hebben / ais hu hem ghereedt maeckt om 

tot den Hechter te racen / Die ons (medet-am meten 
fal met De felbe mate Daev wp mede ghemeten ful= 
len hebben £ | 

Wat in *⁊ Want in der acrhent Defe deughdt alleen fal in 
vore. het oogdeel het proces winnen / want de itefde he= 
2. Pet.4. deckt de menighte Dev ſonden /ende hu falnaeckt 

berſchinen / Die niet ghekleedt en is met Dit bzun ⸗ 
loft-kleedt / ende al ſoo gheworpen worden in De 
unterſte dunſternifſen. 

at cp in, Daer om Heere begeere ick deſe alleen Gan u / itk 
be ceuwiche Lille De liefde alleen / ende ick ſal die eeuwelcken 
be tout wie willen; oft ick fal mu bedroeven / dat ickſe niet ghe⸗ 
far, wilt enn hebbe Pt welck ſoo ick hobe / niet gheſchiẽeden 

en ſal: Ick (al Dan maten sdat d’ oorſake niet en ſal 
Boor-bp gaen / bvan ſulcks als ick wenſchen fal in dev 
eruwichrudt ghedaen te helen. 
Hier Am ig t dat De Beulighen deſe deught ben : 

« 
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| fer hebben gerecommaundeert met hunne ſchriften Siet veran 
ende exempelen: Den diſcipel Die ghu goeden Jeſu velt der ers 
foo ſeer beiniude / en wiſte niet anders te verkondi⸗ lghen. 
gien dan de met Der liefden:ende Hoe prijfen De hep: 
enen(aen De meiske gjpo Sonne, Dev rechtbeer⸗ 

dicheut niet ent zijt op ghegaen) De eendrachtichent / 
Booz De welcke kleyne dinghen waſſen? 

Ende hoe grooter Brede der herten / hoe grooter Boe gractar 
bertrooſtinghe mm den Gheeſt is hier door te Dire brede uut De 

den die u ve Bepiigen geroest hebben / ende proe · ſoude korat. 
Gen alle lief Hebbers der efen. Voor·waer deſen 
brede vloenende unt de waerachtighe deughdt / gaet 
alle gheboelen te ooben / want a aſder ſoetſten Jeſu Phil. 4. 
uwe praetfe is ghemaeckt en vrede. Ende Daer ghu Rom.14- 
zit / moet brede zijn in den 13. Gheeſt: ghelck Daer 
se tribulatie ende venauthent in alte freie Die quaet 

oet. Ed 
wat kander dan zhu Dat mu Gan defe deughdt Datter niet 

feude konne af-keevenseene Goele ende onvepne geve A —* pare 
matinghe / die genomen foude worden unt den feêt enn veagé 
leelüjcken poel derfonde 2 Bie fonde ſchynt om de 
engene ltefde in ons herte te floten (aat betterache 
tighe wel luſte; maer foo haeſt als fp ’t in-abeitort 
heeft / is Die berdwenen ende Daer en blijft maer Het 
leet weſen / anruſte Dev herten ende droefhendt. In 
dien ick luſt hebbe om ma te vermaken /t is mp qe: 
gueloft wateren in olüdſchap te putten / uut u fon⸗ 
teune Gan alle goederen / door Het beleut Dev deught 
der welcker wateren die gedroncken ſal hebben / die 
ſal noch dorſt hebben ſonder pine ende ſal verſaedt 
worden ſonder walghinghe oft vernocrpinghe / ende 
ſal in u het opperſte goedt verblÿden. Maer niet en iele — 
wondt mijn herte foo ſeer / dan Dit u moordt ende ex · 
empel / maer mede gijn Dit teecken aen uwekinderẽ 

geſtelt hebt: want hier aen ſullen alle meufcien bes 
Keren, dat ſu wine diſtipelen zón, in Dien fp liefde 

„tot malckanderen Gebben. 
Bier toe Dienen De wel-Daden smet de welcke ghu Fet bes 

Doo? uwe onepndelijcke liefde mp hebt voor komen SN oe 
‚ende daghelücks noch Geez-komt ; want gijn Wilt me noor tot 

ons o beminner Der menſchen tet De deughdt tvec- de deughet. 
ken met ſeelkens der ee * ‚ © hoe vierichlÿck 

ja behoorde 
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behoorde ick alle deughdt / die uwe Majeſteyt uits 
voorſeudt / te omhelſen; aengheſcen abu min herte 
wondt met ſoo Geel wel daden / afs met pijlen der 
diefdel PBoor waer t faude eene ſeer groote ondanck⸗ 
baerhendt 5ún’t ſelve aen mjnuen Heere ende Dodt 
ende aen mynen miiden gyever te wengheren:uwe 
bermherticheudt  Beeve moet ſynen dienger hier 
af verhoeden. 
Maer hae wel mónen Godt / dit alſoo nieten tua: 

„tes en is t nochtans niet beter wikoninck Der Ko— 
men Booz ve ninghen ende Heere Ber Heeren Door de deught te 
deughdt van Dienen / dan aen onfern meet gheſta ghen Giandt 
ben duyvd Deo He ſonde om wie: berkocht te worden / ende ko⸗ 
doarde ſonde men onder het jack Gen Den AATder eetſten turan— 
ze dienen. 

Pſal / 
Palas. 

Plal.33- 
„Plam.4 
pfalnueg. 

@:h ’ten moet hope ie mandt in Den fine komen 
foo mit ſrnnich te worden Dat Gp berlaten hebbende 
u/ het opperſte goedt ende opperſten Koninck / ſoude 
aenhanghen het opperſte quaedt ende Den gheſla⸗ 
ghen vijandt / moghelck ghelockt door De blÿſchap 
ben eenen vogen blick. Omenſchelcke verblindi⸗ 
Hepdt o onfe onwüshentlo boe üdel zijn De kinderen 
Dev menfehen in’t weghen twant gn zijt den alder- 
machtichjten / al der wÿſten / De fontepne Lan alte 
noedeven /alle gaedt is ons Lan uwe milde handt 
ſtomende: ghu allen verſaedt ende berbult onje her⸗ 
te / ghu zijt ober al teghen · woordich / ende De deught 
Sreckt mp tot u / uwe goedertierentheudt noodt mo / 
ende De liefde dwinght mu / het is mu Dan goet u aen 
te hangen / ende mijne hope te ftellen in mijnen Dee: 
te. © menfchen maeckt u ledich / ende ſiet / Hoe foet 
den Heere is / hoe weerdich huis om glorie ende eere 
fe ontfanghen. Kinderen Dev menſchen Hoe anghe 
(ult ghu efen ſwaer Gan herten: tmaer toe bemindt 
ghu ÿydelheudt / ende foeckt de leughenen? weet dat 
Den heere Bodt is / Gu Heeft ons ghemaeckt / ende 
niet wu ons ſelben. | 

mel aen Dan heere / gheeft Dat ghu ghebiedt / ende 
gebiedt dat ghu wilt. Gijn ghebiette beminnen / ett. 
Theeft mp Dat, ende aen ſiet van Den hooghen (toek 
Miner glorien / de ghene die achepden ende ſchip⸗ 
beekinghe lijden in Defe zee; Want Den wint is ons 
&cqjen / ende het Uchaem dat bedorben —— EN 

Naer 
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fi gert De fiele/ ende d aerdtſthe wooninghe druckt SPS 
Heder den ſinne / pepfende he melftije Dingen. Hens APoeL 
fiet Deere Deliefde han uwen Sone / die ons bes 
mindt ende ghewaſſchen heeft van onſe ſonden in 
fju alaedt. Hoort uive Hezliahen Die voor ons bide 
den / hun bloedt ende Gerdien sten roepen boor ong 
ellendighe / op dat mu ſouden magen De hulpe umer 
gratien berkrijghen / ende ſouden moghen veffenen 
De deughden die ons noodich zjn / Door deſe oorſake 
JP, tek vidde uw oock ootmoedelÿücken mijnen Heere 
ende mijnen Godt / dat gijp u milt gheweerdighen 
te berhooren het ſuchten ban uwe Henlighe Werchte 
ende baoz-kemen in De ſoeticheden uü wer ſoeticheut 
N alle De ghene Daer ick ſchuldich ben hoog te bide 
Hen / Amen. de 

Gh fiet hee im’ miſterie Der gheboorten ghe⸗ 
oeffent wordt eerſt het gelsobe / hopeende liefde daer 
naer hoe Dat npt De omſtanden de leeringhe ban Les 
nighe deughdt ghenomen wordt / tot het welke ath⸗ 
ter naer berſcheuden aen ꝓᷣorringen geboeght wor⸗ 
den / door de welcke den wille ghepraemt wordt / om 
De ſelve deughdt te om helfen. 

Det felbe kan gheſchieden (ghelück hier bogen 
gefent ig )im dieu iemandt eene ſpreucke oft Schrif⸗ 
tuere neemt tot materie Ban De meditatie, oft in 
dien hu oockeene creature bemerckt. Want daer 
et is geene / Die De glorie Godts wiet en Ger: 
kondight / afte gheene leeringhe en gheeft om Wel 
te leben:ende Baer om wordt den luuaert met rethte > 
han den WBijfe-man gheſonden tot de miere / ſeg⸗ 
gende: Binnaert gaet tat de miere / ende hemerckt 
hare weghen / ende leert wüs heudt / de weltke alen 
heeft fp ñoch leudtſman nach meeſier / noch printe / 
bereudt nochtans in Deun ſomer hare ſpyÿſe / ende ber⸗ 
gadert DE koſt Dat ſu foude eten Hoe langi) (ult aha 
luuaert flapenStuanneer (ult ghu opſtaeñ upt uwen 
ſlapezeen wennich ſult abu flapen/zen mepnich (ult 
ghu ſſuumeren / een weunich fult ghu uwe handen 
&famen leggen om te ſlapen / ende Be gebreckeliück⸗ 
heudt ſal u Komen alg eenen wandelaer / ende D avs 
moede als een ghewapent man. Maer in dien ghu 
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raſch zijt / foo ſal uwen ooft alg eene fontenne ko⸗ 
men / ende d' avmoede ſal Gerve ban u blieden. 

— NXN IV. CAPITTEL. 

Van de maniere van mediteren, door de werckingen 
“44 van’tGheloove,Hope,endelLiefde. 

Nies uuut-abelepdt de maniere om Be beggeer⸗ 
ten oft affeetien te bevmeerdeven/ obev-toopende 
eenige plaetfen van deſe Goddelcke Khetoriücke: 
dock heat abu gheſten verſcheuden manteven Die U 
unt ghelendt zjn om te mediteren onder de weltke 
geſtelt is eeene / waer door geoeffent worden het gee 
loobe / Hoope ende liefde / die als Goddelycke deugh⸗ 
den met goeden rechte W eerste plaetje Heb he. Maer 
om dat Beft boben D andere eene ſobere uutnement⸗ 
heut hebben / ende oock foo gemepn niet en zn / ſoo 
moetẽ Die niet alleẽ lichtelycken aen geraeckt maet 
set goede ſorge uutgeleut worden Be Goddelijcke 
goedthendt / ban welcke alle goest ende gave komt / 
wilt gheben Dat het ſelbe zu tot glorie haers naems 
ende ſalicheudt Dev ſtelen: 
Juden eerſten dan / gelück Eck hier boren Gevmaent 

Sie geſchapẽ hebhe / in Dien Ap neerſtelck in ſien alle’t ghene 
bingẽ is ons dat daar De Godlijcke macht geſchapẽ is /t ſelbe kã 
— — ons zyn eenen boeck Des leveñs: want De hemelen 
PIE gereellen De glorie Godts /ende alle creature voept 

Ke deſe Deo Dingen : Meemt / cheeft / wacht neemt ende 
ontfanght ban Oost de gbifte / gheeft hem danck / 
tuacht u ban sot ſpyt Gan Ben geber ende uwe beder⸗ 
beniſſe / te miſpruncken t gene Dat u ghegeben is tot 
u leben Want (op keune unt aile vesturen een lee⸗ 
ringhe Des lebens nemen / ende De ſelbe bemercken / 
miet als oft het ons ba Godt alleentijck en Ware gez 
eudt /imaey oock alg oft iet de creaturen ſelbe met 
etteven gheſchreven ware.Weder om al twatd’ eeu: 
wighe Wüſhendt haev gheweerdight heeft ons te 
open baren / Dient Daer tae dat top haren wille 
ende vaedt ſouden berſtaen / op dat wu fchapen ban 
Chriſtus door fjne ſeer ghenadighe bermhertit⸗ 
hendt het leben, ſouden hebben / ende ober bloediger 
——— HE hebben / 
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hebben / gelÿck hu met ſÿnen mondt hem geweer⸗ 
dight heeft te openbaren / met Den welcken ju heeft 
berclaert de verborghentheden bant beghinſel des 
wereldts. Inſgheſcks al wat Gan De waerheudt 
ig komende tot ons Door de Philoſoohen oft eenige 
Wüſe Der wereldt / ende eel meer Door B. Schee 
Gers / Dit ig al Gan hem komende / om Dat hu den 
wech tot hem Eepdende ſoude toonen / ende De maer: 
hept/door de weicke meu tot Get leben fsude mogen 
gheraecken: mant Ip alleen is den wech / ende De roan.r4. 
waerheut ende het leben . Ten laetſten / om dat oa 
fouden meten Dat van hem gedaen ende gheſent ts 
allen’t ghene Dat Gan iemant mel qhefent oft ghe⸗ 
daen is tat onfe onderwÿſtughe. S.Paulus ſeght Romx. 
alſoo ban De 2. Schrifture: Al watter gheſthreven 
is is geſchreben tot onfe onder wjſftuge. Maer wat 
helpt dat het geſthreben is / in dien wuſtende betere 
ende ſaligher ſaken / die niet en konnen aenveerdent 
VBooꝛwaer nietae het ſoude ſeer ſchadelück zijn te 
meten Den wille Gods / ende dien niet te kanne Gol: 
brengẽ / oft vat ons Den wech gewefen worde / ende 
Dat wp Gan Den ſelben af-gekeert worden: Daerom 
goegter Den Apoſtel bp: Op dat mj Deo? Gerditl: in, 
ditheut ende bertrooſtinghe Der Schrifturen hope 
ſouden hebben. Maer Gan wat fakesten eerſten ban 
gratie te verwerben / om te Doen ’t gere Dat tat onſe 
leeringhe gheſchreven is / daer na ban de eeumighe 
glorie indien top gewortelt ende gefondeert shu in 
Be liefde als zjn Dan ſult begonſt hebben eene mer 
ditatie van eenich muſterie / oft aber Teut hebt’t ge⸗ 
ne ghu in eenighe creature oft eenige fpreucke ſult 
konnen bemercken / ende dat aijn eene ſeeringe des 
levẽs Daer npt ſult genomen hebben / ſoo verweckt 
gevit’t ghelosf ban Die leeringhe / als aft u de ſelbe 
ban Godt (Hat ide 19. Dcizifture meeſt plactfe Derwect bet 
heeftjin Dit miſterie oft #9. Sche:ftuve/aft oock we⸗· ¶ 
geldelijcke geſchriften voor ghehouden wort. Want me gj: ot 
at Dat de waerheudt aen gaet / al wordt het bu De comp mre 
Philoſophen ghehonden Dat hoort Gode toe / ende ferie · cceatu⸗ 
hetis vabem om onfen wille gekio mẽ. C ſelbe is 3 
gockin dier abu Door’t aen fien van eenighe crea⸗eche bebue⸗ 
zure gheleert wordt tot De Tek Want al wat 
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ín De ſelse ende ban De felbe is | ’t zu dat het Komt: 
Door eenen Enghel / oft menſch / oft redelücke crea⸗ 
ture t is ſeker dat het al van Godt al machtich 
komt /als unt De fonteyne ban alte goederen:mant 
het enig miet min van Godt / hoe wel het gemeun⸗ 
ſaemlicker is / dat de miere, kp maniere van ſeggẽ) 
ſpreeckt tot Den lupgert / om hem wijfhent te bedie⸗ 
den / dan Dat ſeſdtſaemlicker gheſchiedt / dat De eſel⸗ 
inne ban Balaam hem ſtraffende vermaent. 

Ghelooft dan Godt / want hu is De waerheudt / 
ghelooft de waer heudt / Die Uſoo is voar ghehou⸗ 
den / ende na uut wyſen der ſelber neemt boor ude 
deught te aen veerden: Su exempel in deſe Schrif⸗ 
ture: Al die hem berheft ſal bernedert worden: he⸗ 
looft Dat het waerachtelijct alſoo is; want de Waer: 
heudt ſeght dit / Die niet en Kan dedriegen noch be⸗ 
droghen worden: want dit is De redene om te ghe⸗ 

Oyverleght ve loo ben. Ten tweeden / en ghelooft niet alleen lycken 
redenen war Godt / dat ís de waerheut die tſeght / Maer gelijtk 
om dat deſe 
Leeringhe fet 

het gheſchiedt in't Goddelijck ende menſchelijck 
griooveigeig. ghelosf / ſoo ober leght De redene maer om dat dit 

niet alleen ghelooveſijck en is / maer ooch ſeer ghe⸗ 
Pſalm.ↄ92. loobelijck:want Be getungheniſſen des heers zun 

boben maten ſeer gheloobelijtk gheworden; beſtet 
dan waerom Dat de menſchen ghemeimlück malts 
Kanderen pleghen te gheloopen voorwaer ghu fuit 
beginden Berfchepden ourfaken/ want de ſammige 
gelooben om Dat fp felber onwetende / blint eñ on - 
boorſichtich zijn men ghelooft oock am Dat den gez 
nen Diet ſeght / dan antoriteut / opeecht ende getrou 
is van ghelijtkten men gelooft obermits de ſalte iu 
haer ſelven zheloobelck is;want ahelijcker-tuijg 
men qualick kan ghelooben tet Dat oumoghelijck 
ſrhijnt te zn / ende aiſoo fchijnt te weſen teghen de: 
Godlijcke macht / oft mel tegen ſijne wüsheut ende 
voorſtenicheut oft aocthepdt: alſoo ſchijnt eene fake 
geloob elek te zyn / als fn ons Door De redene wort 
Gaoegehouden als mogelijck. Eft dit bermach beek 
in De tegenwoordige fake: want 't ghene dat gebo⸗ 
Den oft gheraden wort / mort ban den alderwijſten 
Godt gheraden / Die als Gu een ghebodt gheeft/ 
gieeftoock den middel om Dat te volgenden: 
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Ten derden / oeffent eene Godt bruthtighe bez Verwect eeng 
gheert der ghelsobelÿckheyt / met De welcke ghu groote begeer 
baſtelyck mooght aenhanghen /t gene dat Ban't san de 
gheloof voor·chehouden wordt, Olp (ult ſegghen: * tatgene/ 
Hoe faliek dat doen sek antiwoordesbemeret't ge⸗ bat van t gen 
ne / dat Bert menſch bant geloof af-keevt/ ende ber⸗ loof u booz- 
foet dat, Het eerſte is / den vacdt oft feevinghe Ban ret ak : 

tent ander / te weten / Gan eenen dunvel oft mensch. 
Het tweede De aenlockinge oft noodinghe Gan eene 
treature / door De welcke Den menſch af ghetrocken 
ende ghelockt zijnde / lüdt fchip-beekinahe ban't 
beloof / gelück den Apoftel fpreeckt Gan de begeert 
ückheundt Het derde / sijn tormenten ende teghen⸗ 
ſpoedt. Maeckt Dart een voornemen / almaer't Dat 
gheheel dewereldt / ja gheljck Den Apoſtel ſpreeckt / Gals. 
oock eenen Enghel uptden hemel leevde conwarie 
aen de ſaken / Die feker zón Gant gheloof / dat ghu 

‚hem faudt bermaledüden; hoe Geel te meer eenen 
menfch ende gheheel de wereldt / Hoe fp ſmeeckt / en⸗ 
De Hoe fp verbaert maect / ja al werde het ſelbe voor⸗ 
ghehouden mer verlies Gan goedt / Gan fame / oft 
Des levens / ghelooft nochtans ende ſtaet vaſteljück 
na het epempel dev martelaven / al wordt gijn ghe⸗ 
dreben Door moepelckhendt oft ſmeeckinghen off 
om on-abebal te lüden / oft goedt te bevliefenr Ten 
bierden / als ghu ufoo hebt gheoeffent in een puut 
Des gheloofs /ffveckt u unt tot d'andere redenen 
want die zĳn bijkans de ſelve (Die ons alle de ghe⸗ 
tuugheniſſen Des Heeven gheloovelijck maecken, 
Bhp moeaht dan oberloopen De fonderlinge mu⸗ 
ſterien Des gheloofs / ende De artückelen des ſelfs; 
ende ten laetſten met eunde oft naer De meditatie 
peuſt ten bifden Dit evnstelijck buu ſel ven: Indien 
sek waerrachtelück gheloofde / ende cen lebendich 
gheloof hadde / aengheſten het felBe fonder wercken 
doodt is/ mat wercken (oude ick doen voor defe oft 
Die deughdt N. ban welcke De meditatie wordt nes 
daen / door Die oft Defe oorſake / Die ick ſoo dickwüls 
esn ghehadt } ende noch hebbe op den Dach Gan 
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Oeffeninghe der Hope. 

N Aer dat au het gheloof gheoeffent hebt ſoo oefe 
fent de hope. Vraeght gu hoe gijn Dat fult does 

Ick andtwoorde: Alg ghuſtet Dat u’tfelge ban 
Baodt twaerachtelgek fe debslen oft gheraden; Gers 
wacht fekerlijck ban fue on⸗ eundelÿcke goethept 
De gratte / dier noodich is om Dat te Gol-dDoen/mant 
Ho en leert niet om te bederven / noch hu et noodet 
niet om unt te jagen hu bebeelt oock foo ſtrenghe⸗ 
lick niet het ghene Dat niet enn kan ghedaen wor⸗ 
Ben; vermactht inſghelycks oock De glorie / ende Iet 
ghene Dat belooft wordt den ghenen / Die ghehoer⸗ 
ſaem is aen de geboden ende raden Des heeren gez 

nek nhufiet geſchteden in de acht ſalicheden ende 
elders hoopt fekerlijcik te verkrüghen / ende Dat ons 
Bat Dodt maet-achtich ie fn fijne beldften/ bu den 
welcken qheene Gevanderinghe noch om - laate 

cobr. meringhe der verkeeringhe en is WBemerrkt 
Daer toepar datter twee dinghen Gevijop’t worden / macht oft 
“fe pope Aratie om in den wÿn gaerdt te wercken / oft 
oet ſtreckẽ. Bit te lospen in De loop - plaetje / ende Ben loon oft 

pos ſelbe. Ende ftet ten eerſten / hoe De fake ban u⸗ 
ent weghen gehoopt kan worden / ende mat oor⸗ 
faecke gho ban man hopende hege hebtsnemende 
erempel ban menſchelycke dinghen Ten tweeden/ 
tan weghen defake ſelbe zie daer ghehopet wordt. 
Ten derden ‘ban Godts weghen / Gan Den welcken 
De fake Bevfdenttnorot . Ghukont ban uwent ree 
ghen wan hopen / Ten eerſten / want ghuſwack sit 
tot hooghe ſaken / om in den wün gaert te werckẽ / 
Sin te [oogen nde loap-piactfe. Ten tmeeden / ober⸗ 
mits ghu ontweerdich zijt voor hem / van Ben welt⸗ 
Ken ghu De giften ende gaben berhopet / om Dat ghu 
hem on⸗gelück hebt ghedaen ende ondanchaer sit 
gZheweeſt boor fijne wel daden. Be mienfthen plaz 
men te Gapen/ wanneer fx meerdich ende danchaer 
waren / ende Manneer fp met meldaden hadde ber⸗ 
honden den genen / vanden welcken ſu iet verhop⸗ 
teit te hebben : Neemt Dit oock Goor u in Defer ma: 
nieren / dat / den Heere heeft ons Door (Gre bermher⸗ 
zithendt Deel „achtich ghemaeckt ban het oe Dev 
rid ep: 
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Heplighen dte hem aen ghenaem zn /ende hu gez 
weerdight hem te bekennen Dat hp Gan ons wat 
ontfanght /t zu aelmoeſſen /’t 3u tet anders. 

Ten tweedẽ / vermeerderen De menſchen De hope Gyewichtice 
ban weghen den genen / Ban wien fm iet berhopen. redent Wat 
Ten eerſtẽ om Dat In't belooft / ende ſu ſelven atfoo Poor Par ol 
verbonden Ieeft. Ten tweede / om Dat Ip meerdere ij. wernerce 
ſoken aen De ſelbe ghegheben heeft / ende dat door ende vermeer 
fijne goedtheut / ende om Dat hu dit ghemoon ig uut dert kã wore 
ſu ſelben te doen:ende kan doen als hu mile. Ten den. 
Derden / om Dat Den belober bedwonghen kan mor 
Den. Ende en heeft den Heere niet belooft / ende 
meevdere dinghen ghegheben / ende (Ont foo te ſpre⸗ 
kenen wordt Ga niet ghedwonghen ende ghelockt 
inde eene doghe Gan De beuutSende ís De liefde vock 
teghen hem niet krachtich: &n heeft hp niet gefcpt 
tot Mouſes: Laet mp gaen. En heeft hu niet ghe⸗ Genel.28. 
fendt tot Abraham: Dal ick Goor Abrabam konnen 
berborghen Dat ick doen fate 
Ten derden) wmanhopen de menſchen Gan egen 

De fake / in Dien Die hooch ende ſwaer ig: maer ſu 
hopen fe doen ende te verwerben erne lichte ſaecke: 
tnaet De gheboden ende vaden Godts en zjn net 
ſwaer / want fn jock is foet / ende fjnen lait ebt. 
Dus tot noch toe iſſer gheſeundt ban De vermeerde⸗ 
ringhe ende oeffeninghe der hope / om Dat eene ſake 
in Dep manieren kan verhopet worden. 
Ten vierden / als aijn / Die de hegheerte der hope 

wilt bermeerderen /pepit/Wat faken Den menſch De 
hope plagen af te nemen Ten eeviten Den raet Bait 
eenen anderen /oft Dupbel/oft menſch. Ten tweedẽ / 
ſmeeckinghe / om datter iet anders ſouden berbhopt 
worden : maer al was't datſu hun al-te-mader tes 
ghen u ſtelden ende ſmeeckten om u ban den Heere 
te keeren / jae al waer t Dat den Heere u kaſtüdde; 
ſeght au even-tel : Al floegh hp mp doodt / ick ſal 
op hem hopen. —— 
Ten büfden / en hop't niet alleenlijck Dat / daer af 
in de teggenwoordighe materie wort ghehandelt / 
als bp erempel / van de ootmeedichent; maer ſtrecitt 
uwe hope tot allen’t gene dat u noodich is tot de 
falichendt, jà ‚5 
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Ten ſeſten / peuſt / in dien ghu waer achteljck 
hoptede / wat ende hoe ap ſoudt doen: Mant Die 
tiet en hopt / Die en ſaendt niet / en avhendt niet / en 
Becht niet / abelijck Dat in menfchelcke facriken 
blickt. Ter tontrarien / die hopt / Die ackert / vecht / 
ſweet / loopt om Den prijs te kryghen: welcke din⸗ 
gen in De materie ban De deught ende Godtboruch⸗ 
titheudt / daer wy af handelen / De falte niet on-bee 
guamelijck boog en houden / ghelijck boog eenen- 
ieghelicken blĳjckelijck ig 

Oeffeninghe der Liefden. 

GO M deltefde te berwecken aft tonſteken / hes 
merckt Het ghebodt oft den raedt / Die U geghe⸗ 

ben is / aft bour zene treature in·ghegheven uut de 
onghemeten liefde Godte / ende Dat om u opperſte 
Moes ende falichent: ende neemt Die alg eenen wech 
u Gan den leudts man gheweſen / als de waerheut 
Banden meeſter / als het leben Gan den Heere / alg 
eene medecijne Gan den medecijtn-meeftevjalgeene 
Kroone ban den Koninek oft meefter ban’t ſpel / en⸗ 
De dat alleen tot u eughen goedt ende profijt . Hoe 
ſeer behoort u Dan aen te porren fijne liefde die niet 
Rhemaeckt en heeft Gau al dat hp ghemaeckt heeft/ 
Dan omm / Die ict en begheert Gan t ghene Dat hu 
beveelt / niet en ſpreeckt / miet inneen gheeft / door 
allecreaturen / dan voor w/ende door uwe liefde; hu / 
ſegghe ick / Die uimen meeſter ende herder /uwen 
leudts-man op den wech / umen kKoninck ende 
Schepper is? Want fine gheboden zón ſoeter dan 
honich / een licht boor onſe boeten / beminnelijcker 
boben goudt ende Copazion. Maer ghuſtele / Die 
gan Dodt met eene ghewillighe liefde bemindt 
sĳt/wacht u ban heim met eene andere liefde te bez 
minnen wacht u ban eenen Dueylinc te weſen / van 
tt engen profijt ende glorie aen te ſien;maer bemint 
alleeenljck ſünen wille fijne qlogie ende core. Ten 
tweeden / bemerckt maer om De menſchen gewoon 
zin te beminnẽ: Ten eerſten / om dat ſu mennen dat 
u bemindt mogden.@ Hoe ſeer heeftons den Dader 
emint / Die fjnen eughen Sone niet en heeft ghe⸗ 

ſpaert / maer Heeft dien ghelevert voorz ong er 
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hoe feet heeft ons den Sone bemindt / vie op · ghe⸗ 
offert ie geweeſt / om Dat hp gewilt heeft / ende heeft 
fijneftele Goor ons fine ſchapen gheſtelt! hoe ſeer 
heeft ons den B. Sheeſt bemindt / die tot ons is ge⸗ 
omen it Gier der liefdẽ / ende euſcht voor ons met 

on uut ·ſprekelÿche ſuchtinghen / datis / doet ons 
eyſchen met groote begheerte / onſe ſalichendt! 
Ten tweeden / itk hebbe hier bozen gheſendt / dat 
het gheloof ende hope vermeerdert worden / om dat 
Be rake geloobelck ende hopelijk ig: alſoo oock de 
minne ende liefde Gods ende ban ſünen wille / om 
Dat hu uut fp felben veminnelijck is ende hu is uut 
ſu ſelben beminnelijk / ende ſeer bol maeckt ende 
oedt / foo mel om De ghedane wel · daden / alg om. 
he qhette / dat hu bereydt voor De ghene / Die hem 
beminnen. 
Ten derden / beſiet meicke faken u founder mogen 

af Keeren Gan De liefde / met ſmeecken / met berba⸗ 
ren / ende met vaden:-ende bepeunſt hoe ſterckelück 
Au moet beminnen; ant de liefde is ſterck alg De 
doodt /ende jalours heut hert ghelijck De helle; hare 
lampe zin als lanspen des Giers ende Der blam⸗ Cant.« 
men, Geel wateren en hebben De liefde niet konnen 

unt · bluſſthẽ. Al lockten u Dan alle de goederen det 
wereldt / ende Dat u allen het guacdt omrvingdelde 
ende berjtoorde / jae Dat u oock alte De Enghelſche 
geejten anders vacdden ; bemindt Dodt / want hu 
alleen goet is / ende weerdich / om te ontfanghen De 
liefde / glorie ende eere. 

Teaeoen vierden / neemt waer / dat ghu hem mooght 
beminnen met eene ſonderlinghe liefde;want huu 
mer eene ſonderlinghe liefde heeft om helſt. Want 
al bat ban Bodt ghedaen / oft gheſendt / oft toe· ghe⸗ 
laten is / laet u voorſtaen dat allen ’tfelge voor u al⸗ 
leen gheſent is / ende alleen ghedaen oft toeghela⸗ 
ten is om uwe liefde ; want Bodt heeft ſoo groote 
liefde tot een ieghelck in’t beſonder / alg hu doet 
„tot allegader: Dat is / eene on eundelicke / on-fpzee 
_Keltjcke ende on-beatijnelócke liefde. 
… Cen bfden / peunſt / in Dien abu op-vechteltjck 
„Godt beminde / hoe Dat ghu ſoudt peuſen / ſoreken / Greg. how, 
ende doen; want de liefde Godts en ie ded zin Evang, 

ant 
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mant in dien Godt in eene ſtele ig / foo werckt hu 
groote ſaken; maer in Dient Gu wengert te wercken / 
feo ent is hu daer in niet. 

Wilt ghy dit int korte hebben i 

tzoe men Het ATs in eenige ſpreucke ende Schrifture / oft crea⸗ 
gOctoof veffe⸗ture /oft muiterie/ eene leeringe / oft Godtbruch⸗ 
nen ſal.  finheonder-mijfingije voor gheleudt worot om te 

omhelſen / peuſt ende ghelooft: Ten eerſten / Dat u 
Die Ban Dodt voor⸗ghehouden wordt / ende datter 
boor ghehouden is / ſeer waerachtich te: ende/ Ten 
tmeeden/ Dat oock de waerheudt ſeer gheloobeljck 
is: daer om / Ten derden / aenhanght de ſelbe met 
gheheele begheerte / op Dat ghu met den Apoſtel 

Aom.s. mooghtſegghen: Wie ſal ong dan ſcheuden Gan De 
liefde / ban de oodtmoedecheudt / verduldichendt / 
ende manierſlückheudt Chriſti s etc. tribulatie oft 
benouwthendt / oft bengberzetc. * 

An Weke Daer na hopet hulpe ban Godt / Mant hp Die de 
boeghen dats goetheut ende oneundelijcke macht is /Dat bebeelt/ 
—— ende hu heeft belooft gratie te gebyẽ . Ten tmeeden/ 

aen-merckt wat ſaken /Dat moeten Bermeerderen 
het betrouwen ende hope, ende eenine menſchelüc⸗ 
Ke fake hopelijek maken , Cen Derden gen-veerdt 
dat ahelek de Heulighen / bande Wweieke Den Apo⸗ 

Hebr. ſtel ſeght Dusĳn gheſteenight / ſu zón gheſneden / 
fp zn gheſtorben in De Doodiirgije Des ſerts om 
De hope ende Iet betrouwen. 

Koste oeffe⸗ Ten Derden) verweckt De lief De / om dieſwille Dat 
wnghe der hu't gebiet tot uwe ende niet tot fijn profut / volght 
ſiefde / cnde Dan den heere upt liefde / aengeſten hp u’: ſelve Gan 
boenen ons De eeuwicheudt ende uut gewillichenbt raedt oft 

ghebiet. Ten tweeden / bemerckt hoe minnelück hu 
ende fijne gebodẽ u zjn. Ten derden / amhelſt hem / 
verſakende alle ding hen om ſÿjnen tiwille / ende be⸗ 
sint hem unt geheelder herten unt geheelder ſiele / 
unt gheheel u verſtant ende var alle uwe krachten. 

Maer Dit kont ghu met De bragen in alle mate⸗ 
vie doen / van de welcke d'eerſte i8, hoe waerachtich 
ende gheloobelick íe Pt gene datter boorgehouden 
WwWordt⸗ De tweede: wat ſekere hope datter is ir je 

3 
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bertwerbens De derde: met hoe groote liefde De fel: 
Ge mp ban Godtis behalen ‚ende met hee groote 
Hiefde ick Die moet Gol-brenahen? 

hHier na bemerckt in Dien an opzechtelijek ghe⸗ 
foofde / hopte / beminde / hoedanich uwe ghepeu⸗ 
ſen woorden ende wercken fouden zin. 

Defe maniere futt gp moghen ghebzuneken in 
alle meditatie shet zu Bat Die zu ba eenich materie! 
oft Gan eenige creature oft fpeeucke . De muiterien 
zijn aber al bekent / De creaturen zyn ober al ghe⸗ 
mept; Daer am fal’t ghenoech zin eenighe ſonder⸗ 
linghe ſpreucke hierv boor te houden. 

Spreucken uyt de H.Schrifture in de welcke deſe 
maniere profijtelijek fal konnen 

gheoeffent worden. 
A Ldie hem verheft, ſal vernedert worden, ende die hem ver- 

nedert fal verheven Worden. Luc. 14. 
Dit is mijnghebodt,dat ghy malckanderen fult beminnen, ghe- 

bickick u bemindt hebbe. Ioan.15.dat is, ghelijck t den. 
felven uyt-leght:Ende Wy moeten oock de fielen voor on- 
fe broeders flellen,1.Ioan:3. 

Soecht eerst het rijche Godts ende fijne vechtveerdicheydt , ende 
alledefe dingen fullen u toe-gheWorpen oorden. Matth. 6. 

Pvathelpt het den menfch, dat hy gheheel de wereldt wint, 
maer dat hy fchade van fijne fiele lijdt. Matth. 16. 

Voorwaer voor waer fegohe icku, indien ghy iet van den Wader 
begheert in mijnen naem, by ſal tu gheven. Ioann.:6. 

Maer Godt is ghetrouw, dieu niet en fal laten beproeven boven 
tChene, da ghy vermooght.1.Cor.1o. 

Die uhoort, die hoort my, dieuverfmaedt, verfmaedt my. 
Luc.1o. 

De verduldicheydt is u noodich , op dat ghy doende den wille 
Godts,mooght verkrijghen de belofte. Hebr.ro. 

Vermaledijdt is den menſch, die’t werck Godts bedrieghelijck, 
doet.lerem.48. ’ 

In Wat roepe een-ieghelijck gheroepen is, dat hy in den felyen 
blijve1.Cor.7. 

j Meror- 
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MEDITATIE VAN DESE WOORDEN: 

Al die hem-felven verheft,fal vernedert worden,eti= 
ende aldie hem vernedertsfal verheven worden: 

_Befluytende in heen de oeffeninghe des ghelooft„hope ende liefde, 
ende de manigre van te mediteren met de dry Goddelijche 
deughden. ; | 

BEmerckt elck woordt int büſonder. Al, ’t welck 
beweſen wordt Boer het exemel Der Enghelen / 

Die hun verheben hebhen: ie hem Lelven niet een ante 
der / verheft. in ghepeuſen / woorden / oft erken) in 
goederen Det naturen / ur uut wendighe ende Der 
gratten: Die (al vernedert vyordeo, te weten bau Godt / 
ban Be menſchen / ende ban De duyvelen. Poe waer⸗ 
achtich te Defe fpreucke mijnen Bont: Gee betame⸗ 
ick 18 ’t Dat tek u gheloobe / ende Dat ick aen uwe 
gheboden ende leeringhe ghehosrſaem (oude zijn⸗ 
ant alle uwe gheboden zjn Be waerheudt. Ick 
ſegghe / ghu zijt de eeumighe waerheut / daneunde⸗ 
lücke wüsheudt ende goedthepdt die niet en kont 
bedrieghen noch bedroghen woeden; maer ick ben 
blindt op Dent wech / waer om en ſal ick n j mijnen 
lendts man niet volghen waer ap oock gaetsick/ 
Die Daer ben een Dolende ſchaepken in Defe moeite 
wilderniſſe / ick Die eet Kint ben / níet wetende mis 
„nen upt-ganck ende in-ganck / ende eu fal ick u/ 0 
eeuwige Wüshent nict hoogte Diet ick ben in Dupe 
ſterniſſe ende gijn zijt mn Licht / ghu züt de ſterre 
boor Den genen Die fchip-beekinahe lÿdt / hoe en fat 
ick u niet bolgens ende en (al ici wan triet mapenen 

„amet den fchilt des gheloofs / dat mine rechte Gant 
oft münevechte ooghe is $ teit fal Dan het gheloof 
heuden opdat ick De hijanden (oude mogen weder 

ſttaen eñ beletten Dat fp mp Deft ooge nieten nemẽ / 
vet À Die aas den Ffvaeliten milde uut ſteken⸗ Ick ge- 
ijs, pig, loobe Dan ende helde u op De vordeelt uwer rechte 
aat ne facchen. beerdicheudt: want Macrom en ſoude ick u niet gez 
Wee gheloofs Toobensen zjn uwe ghetuugheniſſen niet te feet ge⸗ 
eve maeckt loobelÿck ã heworden· Den af-mijckenden Enghel 

“Heeft hem verheben:Adã / Nabuchodonoſorz ie | 
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haet verheven, eù hoe zĳn fp berootmoedicht van 
u / die in de hooghdeñ woont/ende d'oodtmoedighe Pal. 12. 
aen ·ſiet tu Den hemel eit op De aerde? Ja deſt waer⸗ 
heydt wort dao? daghelyckſche beproevinghe ende 
experientie beveftichtsbp na alle de creaturen leerẽ 
ons Die/elt maken / nijn Heere / uwe gordeelẽ waer⸗ al 
achtich/gerechtoeerdicht in haer ſelvẽ ; want tig 11-18 
recht / dat den genẽ / die hem flelt tegen ſynẽ Schepz 
persen hem verhooveerdicht / vernedert worde. Ic Ker nemi⸗ 
aenveerde dan Dit u woordt / dat ick wete ghetrou reden 
eit alle aenveerdinge weerdich te weſen; eñ hae Wel foopnge bat 
DE vhant in myn herte beenght hooveerdige gepep⸗ contvarie, 
ſen / eñ arbept om uptde goederẽ / die ghy ons ver⸗ 

leent hebt te kryghen eene ydelheyt / een (cer groot 
guaedt/om mp quaedt te maken / door Dien dat ghyo 
goet tot nip zjt / om mp hooveerdichte maken / door 
dien dat ghy tot mp ghenadich zyt / ende ſeer aodtz 
moedelycken tat mp daelt; aock om mp ghierich te 
maken/em dat ghy feer milt tat mp zytzende benijz 
Dende uwe glorie / eũ na He felve ſtaende / hoe ghy mp 
die meer Wilt mede-Heplen/ hae hp die meer ſoeckt 
te beletten/maer al mochte ic hebben alde goederẽ 
der werelt / ick verfoepe ende verworpe Die alle alg 
eenen ſtrick alg eenen ſteen om aen te ſtooten / als 
eenen hoogen val / als eene eeuwighe bederveniſſe. 
Want(om alſoo te ſeggen)al worde ick bedwongẽ 
met togmenten/ende verdruckt met teghenſpoedt / 
pm dat ick mp (elven ſoude verheffen oft wrekẽ / ſoo 
en fal ic nochians niet laten in u te geloovẽ ci met 
u oodtmoedich Dao, uwe gratie te zijn / ende meer 
verkieſen verworpen te zijn int hupe van mjnen 
Godt / dã te woonẽ in de tabernakelẽ Der ſondarẽ. Plai. 85. 
Noch ick en gheloove uo ceuwige wacrheptdaer Men mach 

inne niet alleeninck / maer ick gheloove oock allen bier aver loo⸗ 
tgene / dat ghy mp doorde H. Kercke voorhout / al ———— 
is t ſelve gheſchreven oft niet: Want het is mp al — — 
— gewordẽ / om dat ghp’t o eeuwige waer⸗ 
eydt hebt gefepdt;ende dát Get ſelve beveſtigẽ faa 

Beel erempelender Heplighen/ ſoo veel ſchriften Der 
Gut-vaderen/ foo beel Waogden der Philoſophen / 
de welcke uüwe onſiene ycke Dingen door fienelijche 
bekent hebbende / en hebbẽ unochtãs niet als Godt 
gheglozificeert / ende Dato zhu fp gegevẽ in eig 

i er⸗ 
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verkeerden fmne/en hebber gheleeft tot on fer pro⸗ 
fte / in dien wy voor uievé ende ſterven: ich ſegge 
in-Dien wy leven ende ons geloove Daag De werckẽ 
Bewipfen . Want in dien ick apzechtelHek geloofde, 
in-Dien Get geloove ban: Die u woort in mp oprechte⸗ 
Tick wrochte / het ſoude Wazder: gele een moſtaert 
faet tat eenen grootẽ boam. Waar Die in u gelooft / 
fal oock doen De wercken / die ghy mijne Godt hebt 
gedaen / eũ ſal ſynen ſchepper naer volgen. Indien 
ick ostmoedich Ware/hae waerachrelijck foute ich 
mp-felven fiecit aciten/ hae flecht faude ick willen 
geheuden worden /ende niet oodtmoedich gheacht 
Wozdentick ſoude ootmoedeluck / manterlijck ſpre⸗ 
ken / ick ſoude eenen iegelyckẽ toe-geven/ich ſoude 
eeniegelyck Baez mp ſtellen / ich en faude niemandt 
hoochmoedelyck weder ſtaen: men foude De oodtz 
moedichept fie: irr De femmes manieren ende oogẽ/ 
nei hooverdye / niet epgen vonniſſe / cen pefte mijnz 
Der fiele : maer gheworden zijnde uwen diſcipel / 
foude ick ſaechtmoedich ede ootmoedich Van her- 
ten zyyn / ende ick ſoude rufte Dir den Loor mijne ſiele 
ede gratie in uwe ooghen / Daer ickhupt ghehtel 
min berte na hake. 

Deffermgbe Ick ſie ende geloove Wel dattet waerachtich i8/ 
der hope. tghene / dat uwWe Majeſteyt in- gheeft: maer hoe⸗ 

dãnñich is mijne kracht / dat ick deſe deughdt fende 
moghen verkryghen inet dal der allenden / Die den 
Engel in den hemelende Adam int paradus heeft 
verſoren / ende die den vhandt ſoo veel ende groote 
mannen geftelt zynde it hoochſte der Godtvruch⸗ 
tichept heeft ontnomẽ / worpende hun in de diepte? 

Werckder Poehtans Heere omdat ghy't gebodẽ hebt, foo bẽ 
hopen. ick verſekert / dat ghy mp gratie fult geben / op dat 

ic uwe gebodẽ mach vob bꝛengẽwant ghy oalder⸗ 
goedertfierenſtẽ Pader en zyt geent typzan / die uwe 
kinderen fout bevelen / Dat fp niet en fouden konnẽ 

Matth. rz.” doen / die hun fout nooden ſegghende: omt tot mp. 
ghy alle Die beſadẽ ende belaft zyt / ende ic (alu verz 
maken/eít dat ghy dat niet en font Doen. Ghy hebt 
belooft feggende: Begeert ende qhp futt ont fangê/ 

Watth.7, foeckt ende ghy ſult Linden, Wãerom eu foude ick 
Dan niet hopens wat en foude ick niet hopend hoe cit 
Waer en foude ick niet hopen 3 al Wandele — 

midden 
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midden Hau De ſchaduwe der doodt / ſoo en fal myn 
herte niet vreeſe. Siet / wel ig waer dat ich hier arz Pfal. 2z 
beyde / ende Dat ick worde gheladen met myne hoo⸗ 
verdyt / die mneder druckt / cũ ſoude mp verdrinc⸗ 
kentot in de helle / in dien ghy uwe handt daer niet 
ander en ſettedet: Maer waãt ick in uhebbe gehopt Pſalzo, 
ſoo en ſal ick inder ecuwichept niet beſchaemt wor⸗ 
den. Gheeft dan dat ghp beveelt / ende beveelt dat 
ghs wilt. Ghp hebt gheboden dat uwe gheboden te PAL. n8. 
feer el (oude bewaert wordẽ; maer ick wete oock 
Wel Bat ghy uwe gratie ntet en fult Werger, door 
de welcke ick u gehoorſaẽ fal zr; want Heere hp Pal 4. 
bebt mp fonderlmghe in de hope gheſtelt. GOhp ult 
np geven uwe wapeninge / om Bat ick ſoude kannen 
weder ſtaen in Ben quaden Dach/ftaen or-gefharft Epheſ. c. 
acu de lendenen mm de waerheydt / gekleedt met Get 
pantfrer dertechtbeerdichepdr / nemende in alles 
den fchildt des geloofs / ende Loor helmet de hope 
der ſalicheydt. Wel is waer dat ick niet weerdich 
enben / die u onghelyckghedaen hebbe ende ughe-Rom.5. 
laſtert met myne wercken: maer Daer de boosheydt 
beeft overoloedich gheweeſt / plach door uwe berm⸗ 
herticheydt de gratie oock overvloedich tè weſen. 
Gek bekenne wel / dat ick niet weerdichs voor uwe 
gogbhen en hebbe ghedaen; maer ick belyde dat ick 
Doo? uwe gratie u Wil Dienen / ende u ſoecken uyt 
zeheel myn herre: hier op moeten u alleuwe werc⸗ 
- id ende uwe Heplighen moeten u ghebe⸗ 

nedijden. —— 
Maer voormaer dit ſoude mp een kleyn betrou⸗ Kedene helpt 

Wen zyn want ich allendigen menſche en Weet niet POPE: 
eft ick liefde oft haet weerdich ben : maer het ſelve “Je 
Wardt vermeerdert, om dat ick Wete dat ghy't bez 
laaft hebt/ ende dat qhp meerdere ſaken ghegeven 
hebt aen de ghene die ntet en begheerden ; ghy hebt 5 
uefelben aen mp ghegeven / uwe freie hebt ghyÿ ghe⸗ 
gheven in He doodt voor mp / ende ulichaem ende 
bloet tot eene ſpyſe ende trosſt van myne ſiele. Ack 
were dai gp aen Veel menſrhen deſe deughdt hebt 
ghegeven/ maer fp Waren Heel weerdiger dan ick / 
doch fp waré’t dooru / ende ghy hebt de macht upt 
ſteeneü te verwecken De kinderen Lan Abraham. 
Ick wete Dat ick voor - ghenomen hebbe Hoor vite 

Ai 2 gratie 
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gratie nopt te Verlaten uwe Wet/ uwen raet / noch 
u ſelden / maer met eene innige om helſin ge myus 
hertẽ ute om⸗helſen / tot dat ghy my gebenedyt ſult 
hebben; ghy Die met een wosredt alle dinghen hebt 
gheſchapen / ende kont met eenen wenck gheneſen 
alle myne qualen. 
Maer ten is Baorwaer niet f\vaer door uwe Graz 

tie oodtmoedich te sons en is't niet lichter neder se 
Dalen dan op te Rlinnmentet niet lichter te zijn Dat 
Wp zyn / Ban te zijn Dat wp niet en zyn Ate hebben / 
endete vertoanen dat wy hebben / Dan te hopen eñ 
te taonen Dat wy niet en hebben? Ick hope dan fez 
kerlycken door nwe gratie / Dat ick deſe gratie in 
uwe oogbenfal vinden: ende hoe wel ghy Veere 
vertoeft / nochtaus fal ic verwachtende u verwach 
ten; want Komende ſult ghy Komen / ende niet ver⸗ 

Heb.ro. toeven? Al iet dat mp den vyandt oft Hen langhen 
arbeydt iet anderg inme blaeſt; nochtans fal ic ho: 
pen / ende al waer’t dat ghymp doot ſloeght / noch⸗ 
tans ſal ick tm u hopen. 

Derſpreydin⸗ Ende ick en ſal niet alleenlyck deſe gratie be⸗ 
as der Doper, gheeren ende ontfangen / ſoecken ende vinden: maer 

gock al dat mp totter ſalicheydt noodich is ; ich fak 
kloppen aen de deure umer bermherticheydt / ende 
Die fal open ghedaen Warden, ende ghy fultopenen 
uwe feer milde, handẽ / in de welcke ghy mpgerchzes 
ven hebt / ende ſult mp Berbullen met gebenedijdinz _ 
ge/om dat ick uwen name ſoude gebenedyden ende 
feven in De eeuwen Der eeuwen. 
Pu dan myne ſiele / ta dien wy op-rechteljchha- 

gendaa? aatmoedichept op te Klimmen/ende onſen 
Godt ghelyck te zijn ; Waer om fulten wy ſoecken 
aertfche verworpen dingen? ſullen Wp toctaten dat 
alle cerlijcke hemelfche dinghen den andere gegeve 
worden? Wy moeten ons Verootmoedigen/ op Dat 
Wp op eenen beguamen tyt mogen berheven wordẽ 
în den dach der beſoeckiuge. Wanneer fal Bien ko⸗ 
men / wanneer fal’t komẽ / dat ghy ong o Godt tot 
u ſult nemen / ende wy u ſullen mogen ſien? Maer eẽ 
menſche en fal untet ſien ende leve. Och oft ic ſtier⸗ 
Ve / op dat ic u mjn Teven machte fren!want waer⸗ 
om vertoeve ic hier / oft wat hout mp hiertFndien't 
manders Belieft/ic Ben ooc gereet; want ic re u 
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Mijnen Wille toe-geepghent/ ende alle mijne liefde/ 
alſoo dat ick niet/ja geene deught oft gave en bez 
gheere / dan om u te behaghen / aen-geften niet ban 
u gedaen oft bevolen is dan om dat ghy mp alleen 
faudt behagen/ende dar mp ſoude mis haghen alle 
dinghen / die Ban u vervremt zijn. 

ant ghy beveelt mp d'oodtmoedicheydt / ende Vexckinghe 
ghp raedt mp de vol-maeckthepdt / om dat ghp mp der liefden. 
tot mijn boe, - deel door uwe onghemetene lef de 
foudt moghen verheffen. © mijnen Godt /o alders 
goedertierenften lief-hebber der menſchen / hoe fupz 
verlycken bemindt ghymy / met hoe onverdiende 
liefde! Diet in dien ghy iet bepeelt / oft gebiedt ende 
in dien ghyiet maeckt / oft ſcheyt dat doet ghp al 
om mjnen’t wille: ende fal ick eenen huerlinc zyn / 
dienende om loon / eit uniet liever gehoorſaem zjn 
doo? pure liefde/om u te behagen ende opdat ahp 
foudt mogen ghenoechte hebben in mijne ſiele? op 
Bat ghy u fout mogen Verheugen in uwen Dienaer/ 
ende in hem glorieren / door Dien hp untet ongetrou 
en is / om Bat ghy u geweerdicht hebt bermhertich⸗ 
bept met hem te doen? An-Dien ghp door lief de bez 
veelt / wat foecht ghy anders Dau liefvet Bhp wilt 
Van mp Bemint zjñ / wat is dan beminnétu toe · ge⸗ 
daen zjn/verbljde vanuwe goederẽ / bedroeft zyn 
ban’tquaet dat ghy het uwe acht / geerne bp u zyn / 
ban u pepfen/ende met ueñ van u ſpeeken / om uwẽ 
wille werckẽ. Is Bit beminnétende fat mp bitter 
zyn ute beminne o opperfte ſoeticheyt / oneyndelyc⸗ 
he lieffelyckheyt / ongemeten goetheyt / myne berm⸗ 
her ticheot / mynen toe· vlucht ende mynẽ Verloſſer. 
Han ick u quaet willẽ / die niet anders en begeert Sodt gheeft 

dan uwe goederẽ mp mede te Bepleten ſal ic mpniet enn 
verblijden van uwe goederen ende glorie / aen geſiẽ SIEN, 
ghp mp alle Dingen met u ſelven hebt gegeven en 
fal ick uwe ongelucken niet gevoelẽ / aengefië dat 
den ghenen Die mp raeckt / raeckt Den appel uwer 
gogeinsen falick niet gheerne bp u zjn / wiens ghe⸗ _ … … 
noechte ig met np te zijn / met mp / die ben eenen * ied, 
Warm ende gheen merifche/afichen ende ſtoffe? Ghp Prov 8 
pepft altoos op my / om dat ghy mp fout mage hel: 
pen / m baoz-ften/mobeftieren/ mp and er-houden/ 
wp voeden ; eit hae fal ick EE hp 
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ser Den II. Boeck. Het XXV. Cap. 
st ghekomen upt het hoochſte Ber hemelen / om daf 
gup ats fout openbaren Be verholen Duigen Bau 'E 
eghinſelder Wereldt/ ende hocdanich is uwe ghe⸗ 
weerdinge / alder minnelyckſtẽ Jeſul Ep hebt oud 
vrienden ghenoemt / ende hebt ong bekent gemaect 
al dat ghy van uwen Dader Hebt ontfanghen: ende 
ſoude het moghen geſchieden / dat ick Vann niet en 
ſoude ſpreken? Laet myne tonge hangen aen myne 
keele / in dien ick uws niet en vermane/ in Dien ick 
uws niet ghedachtich en ben alle de daghen mijns 
tevens. Oeh en ſoude ic uws niet gedachtich weſen/ 
Die my / om dat ic ſoude zyn / verkoaſen hebt upt beel 
dupſenden / Die ghy vergheten ende niet ghekent 
eu hebt? Alle meñſchen dier geſchapẽ konnen wor⸗ 
den / die hebben altyts geweeſt in uwe tegen woorz⸗ 
dichepdt / in den af-grondt uwer macht / e de fp en 
konnen niet zyn /ten zy Dat ghy beveelt Dat fo ſou⸗ 
den voordtkomen; ende al-foo ick noch was onder 
deſe ontallycke / die beter ende upt nemender ſcudẽ 
B hebben dan ick / ſoo is my nochtaus bevo⸗ 
en voordts te komen op deſe wereldt. Maer wat 
Hebt ghy toch in mp ghevonden / dat ghy mp beven 
andere / voor het begijinfel des wereldts/ ſondt bez 
minnen? wat hadde ick gedaen/ als ic noch niet en 
Wastwat ſaeght ghy dat ick doẽ ſoude / die uhebbe 
verſmaedt / ende groot ongelyck gedaen Daarmee 
ſonden / die ick hebbe vermenichvuldicht Leven het 
ghetal van het ſant der zee? Wart heeft udan Heere 
beweeght / dat ghy myns ſoudt gedachtich ween? 
voore· waer Dit is gheweeſt uwe liefde/ Die mw ghe⸗ 
maeckt heeft als ickniet en was / ende Die mp herz 
maeckt heeft naer dat ick was. Ick was ghebogen 
ende met mp feer veelandere / ghelyck ontallycke 
bloemen des ackers / ende Doen Wp Pfamen in uwe 
teghenwoordichepyt ſtonden / latende ontallycke in 
de ongheloovicheyt / ende ſtervende ſonder doopſel / 
hebt ghymy weder-om tot de hoope doen gaen/ am 
dat ick ander nwe kinderen ſoude gherelt Warden. 
Oonuptſprekelycke geweerdinghe!s onepndelijcke 
Bermbertichepdt! fiet ghy hebt mp gedaen ghelij ck 
inden over vloet aen JRoe/ende qhp hebt mijne ftele 
Gehauden. Daer ſtondender ontallcke veel / ſy ſton⸗ 
den noch op den oever vã de woeſthne deſer — 

ende 
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ende fiet de wateren der fanden overoloeyent al / ja 
de wateren Komen ooch op De haochſte bergen: (tet 
ick hoore roepen / my dunckt dat ickſe fte Gut armẽ 
upt ſtekẽ / om dat fp van win de Arcise/dat is de H. 
Kercke ſouden ghenomen worden: ick ſtande oock 
ſorgeloos onder hun u verachtende eñũ beſpottende / 
hp hebt mp gheroepen van de doodt rot het leven / 
van de bederveniſſe tat de ſalicheydt / van den ghe⸗ 
mennẽ overvloet in de arcke. Eñ dit en isꝰt niet al/ 
ghÿ hebt mp opu ſchouderẽ in De ſelve uwe ſchaeps 
Koepe gedragt. Oeh hae fal ic uomhelſen oliefde o 
minune/o af gront der liefdẽl Salich fe tuole Wils Pfal. 32. 

Godt de Heere is tvole / dat hy boor hé tot eene er⸗ | 
Beniffe heeft verkort !Den Heere heef: va DÛ Hemel 

neder geften/hp heeft geſiẽ alle de ninderẽ Der men⸗ 
ſchẽ:van (Hue bereyde wooninge heeft Gp geſien op 
alle de gene/die daerde be woon. Eñ fiet Daer was 
honger wt Egypten van deſer wereldt / cit Daer is 
noch honger;maer ic en was niet ſorchvu dich Booz 
tbroodt / da te was aen u o mynen Salich maker 
moenelye/eñ ick ſtont gelht ick voet ſtae / onder on⸗ 
tallycke menſchẽ / die va honger vergaen;maer gn 
hebt my geroepẽ eñ roept mp gedurichlue/ voedẽde 
mp met uwe hant. Wat ſegge ic met uwe hantꝰ ghy 
voedt mp met u lichaem/ ghy laeft mp mer ublaet/ 
eñ ghy geeft u felven aen mp geheel?eñ wien fal ick 
toe-beljoogen Siet d'aagen des Heeren zyn Op DE púal.ze. 5 
gene die hem vreeſen / om dat hy hunne ſielen van de 
daat ſoude verloſſen / eñ hun voeden in den honger. 
Det is bꝛant / eũ de werelt brant / ic faci t nddẽ ror 

der miſdadiger / die ghy door eẽ rechtveerdich oor⸗ De * ak 
deel laet branden eñ verteert worden VA hunne Be- wann: de 
geerten: van we fide Lallender IR. eũ x. M. DAN wereits. 
uime rechte fijde/ maer de geefjel en Geeft niet ghe⸗ 
naect aen mp eù mijn tabernakel. Dat hebbe ic gez 
daen? wat hebbe ick verdient? niet: Maer o Jeſu/ o 
Jeſu / oJeſu deſtemme uws bloedts heeft geroepen 
tot Bodt DE Dader / eũ ic hebbe gratie in Ue ooge 
gevondẽ / ef gp zijt gekomen / ett ghy hebt mp gez 
namenupt het middE der peryckelẽ:eũ mien fal ick 
toebehoorẽ? Onſe ſiele verbept DÉ Heere, Wat hy is 
onſen hulper eñ beſchermer / wãt in he ſal ons herte 
verblydẽ / eñ Wp hebben in ſynen H. name gehopt. 
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$o4 Den II. Boeck. Het XXV. Cap. 
Pebelor Daer wag fchip-beekinghe/ ende fp duert nach? 
onsuptde Maer eplaes:hoe veel ſoecken te Vergeefs de planc: 
ſchin drake. Ke derpenitentictwie heeft mp Kannen upt-treché4 

Wie evet Willen doen? fp hebben wip alle Berlatens 
maer ghy je gekomen/ ghy zyt neder ghedaelt / eñ 
hebt in u bloedt geſwommen/ om dat ghy mp ſoudt 
unthalen. Eylaes:wie ben ick? wie ben ict eñ Wie 
zyt ghy?waer afkent ghpmy / die hiet en ben / ende 
arger als niet? waer door onderkent ghy mp onder 
foo veel Dier verdrinckẽ:voorwaer alleenſyck door 

uwe oneyundelycke minne eñ liefde. Ic ſal dẽ Heere 
Pal zz. pp allen tút gebenedhdẽ / fjnen lof i8 altBts inmy: 

nen mont. Myne fiele fal inden Heere gelooft Woz 
den / laet de faechtmoedige hoorẽ eũ hun verblijdt. 

Wp ſpaert Sietghy zyt gekomen als eenen ſtercken gea: 
eng onder fijs penden / ende hebt uwe hepz-legers bevolen/ dat fp 
ld — uwe vijande ſoudẽ te niet Doensick was onder deſe 
Doe met ende ich Was verlozen ghegaen / Get vonniſſe was 

gegeven/ende mijn mifdaet mag meerder Dan Laun 
d'andere;endenachtans hebt ghy bevalen: ende ick 
hebbe’t gehoort: Bewaert mp Dit kint:eñ voo? wien 
falick leben 3 D'andere makken ghelupdt/ende mec 
rechte / d'andere huplen/andere benden’ t/feqgedee 
Waerom wazt defen opgenomẽ? wat heeft hp meer 
dan wp ghedaen t ende ick ben befchaemt om deſe 
ſtemmen / Die mp de Waerheydt eũ myue conſcien⸗ 
tie in-geeft. Wat ſult ghy doe Meerctick wete gho 
fult mynder ontfermẽ / ja ghy ſult Loor mp verant⸗ 

Matth,zo. woorden: Is uwe ooghe quaedt om dat ick goedt 
ben: fiet fn feggen : Deſen heeft alle ſyn goedt ver⸗ 
guiſt: ende ick Bit hoorende ben befchaemt / ende 
Woe gheweldt / antwoordt voor mp; neemt de Waz 

Platz, pPenen ende fchilt/ ende ftaet op tot mynder hulpen, 
net vrucht upt het fweerdt/ende beflupt teghen hen/die 

mp vervolghen: feght tot myne ſiele / ick ben uwe 
fatichept. Bhp hebt het gheſepdt / ende fiet fp Yuo2z 
den beſthaemt / eñ fp veeefen Dre mine rele faechen, 
ch fiender ontalljcke in DE nacht der duyſterniſ⸗ 

en/in Dupfterhepdt niet Wetende waer gaen: Ack 
wormken wandelde met hun ander dunſent duyſen⸗ 
Den / ende ick Die Was tn duyſterniſſe / ende inde 
ſchaduwe der daat hebbe Hao? nip fien op-gaen ern 
great licht, Fa Wat fal ick feaghen & — 

ſpreken 
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reken? ghy ſelve a Sonne der vechtbeerdichepdt/ 
õ ſchynſel Ber glorien / o blinckinghe ban het eeu: - 
wich licht / zt ghekomen ende hebt mp verlicht 
ende doen ick ſtañdt onder alle Balck / Dat ander DE 
fonneig / hebt ghp mp d'aoze open ghedaen / ende 
Hebt mp willen ũ we wegen leeren. Wat ſalick noch 
meer ſeggen? wat fal ick ſpreken? laetmp ſtil ſwy⸗ 
gen ende mjn herte tat ufpzeken. Bhp en hebt foo 
niet ghedaen aen alle natien / ende en hebt hun uwe 
oordeelen niet gheopenbaert. Maeckt den Heere 
groot met my / ende laet ons ſynen naem verheffen 
met malkanderen. Fk hebbe den Heere ghefoeht / Pals. , 
ende hp heeft mp verhoort / et heeft nap verloſt upt 
alle myne tribulatien, Gaet tot hem / ende Wozdt 
verlicht / eñ uwe aenſichten en ſullen niet beſchaemt 
Worden, Deſen armen heeft gheroepen / ende den 
Heere heeft hem verhoort / ende heeft hem ſalich 
ghemaeckt ban alte fijne tribulatien. Noch a goede 
Jeſu en hebt ghy vermoedt gheweeſt / al verwierp 
ick uwe woozden achter -vugghe / ende wandelde 
ick’t al Daaz-loopende / ende fpeelde op De ſtraten / 
ende fpottede met wstochtans hebt ghymy Lerkoz 
ren / oin mp te leeren uwe weghen. My duncht dat 
ick wederom ontallycke veel menſcheñ hoore binne 
s mondts ſpreken ende ſegghen: Waerom wordt 
deſen verkoꝛen? ende Waer om wordẽ wy verloren? 
ende ick en hebbe oock niet Wat ick ſoude ſegghen / 
dan : Ick fal de bermhertichedẽ deg Heeren inder Plal.se. 
eeuwicheydt finghen 3 ’tzn de bermBherticheden 
bes Beeren dat Wp niet verdaen en zn. … Threng.! 
Nochtans hebbe ick naer alle defe ſaken gedoolt/ 

en en hebbe uwe raden niet ghehoorſaem ghe weeft; 
maer ben ſoo dic⸗ wyls wech ghegaen berachtende 
uwe geboden / hoe Wel fp licht zyñ:ende ghy ſaeght Dr brenght 
mp met veel andere gaen ende oock verloren gaens rd —— 
Wat ſoudt ghp mijnen Godt ghedaen hebben / d onz ep, verijt 
epndelijcke goedtheydt Wat foudt ghy gedaen heb: 
bentOchtoe dickwyls hebt ghy uwe Engelen ge: 
fonden/ die mp dolende ſouden weder roepen / ende 
feer foetelijcken in mijfte ooren ſoudẽ roepen: Romt Cant s. 
wederom / komt wederom / komt wederom Suna⸗ 
mitis / komt weder om op Dat Wp u moghen fien. 
Ick Ben dan Wweder-gekamê/oft-ben eer wWeder · om 

„His ghetroc⸗ 

Pſal.i47. 
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mhetvocken. Want niemandt en Kan tatu komen / 
"ten zu Dat uwen Bader Gem getvacHen sal hebben. 
Eukoat gh van ma met hoven / dat mijne ao zen 
altjats tot u fonen weſen / gheljck De uwe tot mu 
pen waren dach ende nacht /ende dat mijm herte 
met u ſoude zijn; ende dat ick voortaẽ niet en faude 
beminnen / noch begeeven Macij wenſchen / dan dat 
uwen wille ſoude gheſchieden / maer in tek wiſte 
mijn ſalichendt ende mijn opperſte goet ghelegen 
te weſen? Ja met vecijt. Maer eplacs (joe dickmols 
wordt Get voor nemen ende De meiminghe in ecn 
werck met De liefde Ban eene creature befmet/ cude 
hoe (cht vordt Daer iet af · ghetrocken van mijne 
liefde tot u hoe wel de liefde ban alle creaturen ma 
stiet genoechſaem en is om Dat ick u weerdichlijck 
ſoude beminnen. Hek wete ende fte datter Geel ghe⸗ 
deert zun gheweeſt in De handen ban weeede Hee: 
ven /De dunbelen / ſergeanten uiver vecht beerdich⸗ 
Hendt: mant ah heter Beel verlaten / ende ſu zin 
bevaalien Gan hunnen roer / ban uwe ovatie , ende 
ick moeſte met 'tfelige rerht / a met meerder reden 
berlaten worden. Da waren allegader ghebangen 
iwt net Det j delhendt / daer geheel De wereldt (ghe⸗ 
lück uwen dienaer S. Antonius heeft gefhen) mede 

ERE ne ek mr 

— 

bedeckt is maer aijn hebt dick wyls bebolen Dat- — 
mert mu ſoude fpaven/ende ghu en Het mp niet la⸗ 
ten lender in bekoringhe. sp dunckt dat ick als 
wat dev aerden hoore roepen / ende Gan ander Nast: 
Desdat ghu mu aijefvaert hebt / dat ghu mw metfoo — 
Geel gebenedijdingen zijt boor komen / ja mu dunct 
dat ick't ſelve oock uut den Hemel hoore. Ickſie 
Dat ſeer beel hun verwonderẽ / als oft ap hun miet 
en hadt gedaen /’t ghene dat ghu mp Dou? uwe ou⸗ 
begrö eſücke goedertierenheudt hebt verleent. O 
hoe veel quaedts iſſer in De wereldt / ende welcken 
ſoude met gemennen rechte oack mijne ſonden niet 
behooren teſtraffen? Ick ſegghe ſoo Geel freckten/ 
fao Geel allenden / ſoo Geel katů bicheden? maer ghu 
hebt berboden datfe tat mu met en ſouden komen: 
Watſal itk u mijnen Bodt wederom gheven! wat 
ſal ick u mederam gheven? voor wien faltck leens — 
boog mien ſal ich leben 2 o minne / o liefde / Ri: 

— 

er 

* — 
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Godt / ick hidde om cene fake ſeer oodtmoedelück: 
zt mijtten helper jen bevlaet mp niet / en berworpt 
mu nont/en verworpt mp niet o qvooten Godt em 
ume liefde / en verworpt mp nopt ban u aenftcht. 
Jaĳnen ſangh is altgte in u / ghu weet het: Manen 
a h is altüts in u. Ick be Goo? Geel als een won⸗ 
evlijsk werck geworden ende ghu zit eenen ſtert⸗ 

ken helper, Bhp vaedt datmen Ban u ſoude koopen 
gloepende goudt / datis / De liefde : ick begheeret 
ende verſoecket ſeer / ende ick bide wederom fter 
oodtmoedelick / Dat ghu mu liever laet ſterben / 
Dan dat ick u miet en ſoude beminnen / dat tek niet 
en lebe Dan boog w alleen / dat ick wiet en ſpreke Dan 
tat u/ Dat ick niet en hope dã u/dat tek niet buutẽ u 
eu ſoecke. Bch/och oft vhn mp hoordet / eñ Dat gijn 
toe liet tat den throon ũwer glorien / mine kleune 
begeerte: De welcke is /aenr-geften Dat ick u niet en 
kan beminnẽ dan door De gratie / dat ghu mp wilt 
gheben de liefde / ende't is mu ghenoech; Dat ghu 
berleent het beuploft-kleedt / op Dat gh den reuck 
Des ſelfs mooght riecken / ende uwe ſiele mu mach 
ghebenedüden: och ick en begeere gheene glaze 
noch eenige gabe / noch boor · deel: Defe laet ick uwe 
brienden koe behooren / aen wien fp eughen zjn:ick 
ben Dent knecht ende ſone Gan uwe Dienjk-maeght/ 
tek en begheere niet anders) dan Dat ick foude we⸗ 
der om lief hebben den ghenen Die mp bemint/dat 
ick voor u ſoude konnen ſterben jende Booz u leben. 
Door-iteeckt mp ende laet uwe liefde mu wonden / 
dat itk Goor mp ſelven ſterve ) ende boor u lebe. D 
itefde! a Gier Dat altüts brandt! o minne! o mijten 
Godt! nie fal ong / o ſiele / fchepden Gan de liefde 
Chꝛiſti⸗ teibutatiesbenauthepdtshongiersnaeckt: 
hepats perickel⸗ Gerbelghinahes’t ſweerdt⸗ want 
tek ben verſekert / Dat noch doodt noch leben / noch 
Enghelen / noch heerfchappijen / noch krachten / 
nach teghen-woordighe / nach toe-komende Din: 
ghen / noch ſterckheut / noch hoechent/ noch Diepte) 
noch eenighe andere creature ons en fal konnen 
fehepden ban de liefde Godts / de welcke is in 
Sheifte Jeſu onfen Heere, 

AE N- 

Vfal. 70. 

Pſalaiy. 
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AEN-MERCKINGHE 
OP: HET XII BEELDT 

Wilt ghy volghen de deughdt / gheteeckene - 
in het nufterie JR? betrouwt op Godt 

alleen/ wantrouwt u (elven. 

Hee wel ghy voor u ghenomen hebt de 
deughdt in't mifterie waer ghenomen, 

ende[a ]Chriftus te volgen; eylaes!u ſal we- 
der-houden{B]de wereldt, endet gewicht 
van de bedorven nature,oft ghy (ult weder- 
omghertrocken worden met de banden der 
[c]fonden:maer betrouwtop Godt, ende 
[po] Chriftus {alu verloffen , ende fal u den 
vvech vvijfen na def Jdeught, Sonderdefe 
gratie is den menſche ghelijck [r]eenjonck 
kinde,dar nieten kan op ftaen, noch op fijn 
beenen rechten , noch hem befchermen, 
noch voeden,oft ditvan een ander beghee- 
ren, V Vantrouvvt dan ufelven, ende be-_ 
trouvvt alleen Godrendetfijne gratie „met - 
[ec] David,die Goliat heeft vervvonné,niet _ 
metde flingher,maer inden namedes Hee- … 
ren, endeen evvijfelt gheenfins, op datghy 
met [1] Petrus om her kleyn gheloove niet _ 
en beghint te verdrincken. 

Her ke 







zn hij 309 
Her XXVI. CAPITTEI. 

Meditatie van het betrouvven op Godt, ende vvan= 

trouvven fijns felfs, die men inalle Ghebedt 
moet oefenen: 

ver flellinghe der olaetſe, ghelyck in’tbeeldt” 
V Het Ghebedeù ; om deſe deughdt te verkryghen. 
Het 1. point: Bemerckt Bat den menſch foo kranck Kranckheyt 

is / dat hoe welhy ſiet ende voor goedt houdt beter des menfchs/ 
Dinghen/ dat hp nochtans die niet en kan volghen / oe Bode 
Ban door hulpe LA Sodts gratie / om dat hy achter: n veerierer. 
waerts gehouden ordt, oft van de lief de Der we⸗ 
relot/oft gewicht det naturen/oft Lan den duyvel 
met de banden der ſonde: Want niemandt en kan Ioan. 6, 
tot Jeſus komanr/’t en zp dat hr van he ghetrocken 
orde ;'t welck De brupdt heeft upt-ghedyucht roez 
pende: Creckt mp nau/endeick fal loopen in den Cant.rs - 
reuck van wine falven. Cen tweeden / bemerckt dat 

_ den menfche ts gelijck cen jonck kindt / om ringelt 
Lande Bjanden/ cit onder-\vorpen hun onghelyck / 
want gelyck het ſelve hem niet en kan beſchermen / 
noch kupſſchẽ alst vupt is / noch op-ftaen als't gez 
vallen t8/ eñ op zynde / niet vecht ftaë danmet Guipe 
gan een ander; noch ſphſe faechen indiewt honger 
oft doeft heeft / eñ(dat het alder-eltendichfte is van 
niemant hulpe in defe ſakẽ kan epſſchen; alſoo en is 
den menfch niet ghenoechſaem tet tot fp-felven als 
upt fp ſelven te doen / noch asch fegghen Fefus ban _ 
tn den H. Gheeft. Siet Goe wel den Heere ong verz 1-Cor.rts 
maents Cen zy dat ghy wort alg klepne kinderen; March.18s · 
faa en fult ghy in het rycke der hemelen niet komẽ. 
Want alleen deſen Die ſy ſelven kent eñ voor ſulcks 
ach! / gaet tot den Heere / die ſeght: Laet de kleyne Luc.1ê. 
kinderen totmy komen / want al-fulcken behoordt 
het rycke Godts tae. Cen derdẽ / bemerckt hoe lut⸗ 
tel ſorrhvuldich ſoodanich kindt is / ſoo Geel aen⸗ 
gaet den koſt / hleederen / ende wooningen Avant het 
en peyſt hier op niet / maer ſonder ſorghe zynde / laet 
een ander voor hem ſorghen / neemt vaar udit na te 
volgen / ende beveelt alle faken aen de Goddelijke 
goedertierenheydt. Cen derden / hoe Dat den Heere 
gelijck eene feer vztendelycke moeder / ſeer bir 

Welten 
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lijclken alle defe kindtfche on-gemacken voor ſiet / 
foo Dat hu met vecht door Iſatãs ſeuht: Gelck oft 
iemant ban ſyne moeder ſoete jck aen-ahefproken 
morde / alſoo ſal ick u⸗l bertrooſten / eñ gchuſuſt aen 
De borſten gedragen worden / ende op De knien fullẽ 
ſpuſmeerſten, Biet ick fal tor u keeven de ribtere 
Des bredes / eñ De glorie gelijc eene Glnenende beke: 
Eäie’t mogelijck dat eene vrouwe ſoude Haer ſpra⸗ 
Keloos kindt bergeten / Dat ſu niet en ſoude ontfer= 
men den ſone haers ichaems⸗ ende al waer ’tDat 
ſu't Gerate) ick ent fal u nochtans uret vergheten: 
fret un mijne handen hebbe ick u gheſchreven. 

Het ·komt al Hetz.point. Bemerckt Dat alle dingen die hier in 
han One De merelt zĳn / al-te-mael ban Dodt hebben Dat fu 
besintve © 3Ûn / Datfe betmaert worden ende wercken / Dat Wi 
fe neount, Uut hem / ende deo hem ende in Gem leben / veroert 
Stet Lud. worden /ende zn gelijck Den Apoſtel (preeckt. Ten 
dePuente tmeedẽ / Dat het ſekerlüjcken te gelooben ie [Dat wu 
6.p.med.so fander Godt eñ fijne gratie niet en konnen wert⸗ 
Actor.r7. Ken tot der falichendt/ nad dat woort onſes Salich⸗ 
loans. makers: Sender muen koendt gijn niet Doen: maer 

Dat Gp alle dinghen in alle Dingen werckt / ende 
gheeft een ieghelyck ghelck hp wilt. Ten derden / 

Det Me pt bemerckt hoe avootelgekt Dat het Dode miſgaeght 
Perea Dat Den menfrie de hope ſteit op ſuelsẽ / oft op cen 
op ſo ſelden ander / ende niet op fijne goedtheudt. Vermaledüdt 
betrouwt. is Den menſche / Die op eenen menſche betrouwt / eũ 
lerem.i7. ſtelt het bleeſch tot ſÿjnen arm; want hu fal meſen 

als de heuden tn De wilderniſſe / eñ hu enn ſal t niet 
Ptovaz. ſien als't goedt konten ſalzende Die op fijne ghepen⸗ 
De worden fen befrout/doet booſljck Cen vierden / dat alie de 
ban Sodt gene Die op hun fel ven betroumẽ / Ban Sodt verla⸗ 
Ercmmeten. tent worden jaelgekholtatij verwonne 1e van Da: 
Danicl.4. GED tn Den name Des Heeren; Pabuchodonofer ghe⸗ 
a.Paral2s. worden alg eene beejte. Macrom Dent Pꝛropheet al⸗ 

dus ſpreeckt tot Amaftas: © koninck 1e’t ſake Dat 
abu mepndt Datd’ oosfogijen gheleghen zjn in De 
macht des hemes/ foo fal Godt maken dat abn fuit 
berwonnen worden ban den Gij ander: tant hetis 
in Sodts macht te helpen eñ ter Gluchten te keert, 
Bit hebhen beproeft de Iſraeliten / zunde in grootẽ 
getale / verwoͤnnen Gan weunighe ke ) 



| Van hetbetrouwenop Godt,&c. gtr 
want de Schrifture ſeght: De kinderen Gan Iſrael 
betrouwende op hare bro micheudt ende menichte / 
heoben hunne flath orden geftelt. Baſilius meput/ Baſilius. 
Dat niemandt ban eenighe bekoringe en wort Gere 
wonnen ten zu Dat Gp te ſeer op fp ſelben betrout, 
Maer Kichardus feat’ Tis onmoghelck dat den Richardus. 
menſche Ban fp feiten Kan triumpheren / die by bez 
proebinge niet en geeft bevonden / Dat hu Door fijn 
enghen kracht geen triumphe en Kan verkrügen / 

eit Dat Godt fas langhe beboringen plach te fepn= 
den / tot Dat ha’: felbe Golkomeljek verſtaet. 

Het3 point. Bemerckt joe Dat Het betrouwen op Det betrou⸗ 
Godt/ der menſche van alie quaden verloſt; Aen — 
roept mu ſeght hyin Den dach der tribulatien / itk mensch va 
ſal u verloſſen ende ghu ſult ma vereeren; ende we⸗ arte quaden. 
der om / bemerckt Dat een weunich wan trouwen bPlal.aſ. 
beel quaets au brenght. Waer am Mopſes twüfe-Num. z20. 
lende bu De wateren Der op-fprakken / 1e Looe Hein 
gefloten het landt ban Beloftẽ. Ende Petrus Geeft Matth. 14 
tn De zee beginnen te verdrncken / die te bore / Godt 
betronwende / ober Het mater ginck. Ten tweeden / 
onder-foect De oorſake hier af / ende ghu fuit bevbin⸗ 
den Dat een menſche Godt miſtrauſgende / meer ſu 
ſelben ſchynt te betrouwen / oft om Dat Vonepudes 
lücke goedthendt miet en wilt / oft d'anghemetene 
macht Hem niet ent kan verloſſen oft Doen Bet gene 
dat hu begheert. Ten Derden / zermereht met joe 
grooten liefde Denn Heere hem ſelver eenen lepdts 
mat aen-biedt/ Den genen Die den wech Dev ſalich⸗ 
heudt wilt in gaen. Ick ben feat hu) den wech / 
De waerhendt / ende het leben / niet alleenlycken ons 
Den wech te wüſen / maer oock om dat Defen goeden 
ende bermhertighen Herder / op fijne ſchouderen 
ſoude draghen het dolende ende kranck ſchaepken. 
Ten bierden / Hoe mel Den eere ban den menſche 
Doo? ſeer Geel fonden tot gramſchap berweckt is / 
Dat Ga nochtaus De Goorgaende ſonde niet gedach⸗ 
tich en is / ſoo haeſt ale det menſch mederom kamt 
om hem te volghen / dat meet is / ghelück ha in den 
berloren ſone heeft beweſen / dat jn hem om heift 
ende ontbindt / ende af doet het heſte kleedt / ett. Ten 
laetſten / dat hu hem vertoont boor Het afſchn des „er 

Vaders 
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Daders inden hemel / om dat hp alg eenen ſeer got⸗ 

Heb.s. den Advocaet Hooz ons foude ſpreken / Die altijdt 
om ſyne eer Weerdichepdt verhoort wodt, 

GHEBEDT: 

Heere roept ghy my om dat ich u foude volghen? aen⸗ 
ghefiendat ghy ons een exempel hebt ghegheven , ende dat 

het eene groote glorie is, foo N. als door ootmoedicheydt u mi- 
sen Heere te volghen. Maer eylacs! mijnen Heere mijnen Godt, 
ick ben een onfalich menfch : Wie fal my verloffen van het li- 
chaem defer doodt?Ick bebbe Wel ghenuechte met uwe Wet na 
den inwendighen menfche ‚ maer ick fie een andere Wet in 
mijne leden „Weder- fhaende de Wet mijnder herten, ende my 
ghevanghen makende in de wet der fondert ‚die in mijne leden 

Rom: Siet, ick en doe niet bet goedt dat ick Wille ‚maer ich doe 
het quaedt dat ick niet en Wille. Ick, Wille u volglien al waer 
ghygaet, ende loopen in de. Wet uwer gheboden, ende uwe 
deughden na volghen; maer beuftlinghen der beufelinghen , 
gdelheyde der der werelt Weder-honden my,ende dit lichaë dat 

Sap.g. verdorven Wort „bef Waert de fiele, ende daertfchhe inWoonin= 
ghe druckt nederwaerts’t verſtandt't welck veel peyfende is, 

Pſal.,. Sy zijn vermenichvuldicht die my benauvven , ende veel ſtaen 
Plalrry. teghen my op; fy bebben my om-ringbelt ghelijck bien, fyzijn — 

ontfteken ghelijch vier inde doornen „maer in wwen namefal 
schover hun wreken. Ickben gheftooren ende om-gheWorpen 
om dat ick foude vallen „maer ghy Heere ontfanght my : Want 
Wat creature en ſoude niet vergaen fonder u „in Wien alle din- 

A&oray. ghen leven, roeren, ende zijn? Hoe faleen on-flerckmenfche. 
fonder u konnen flaen in de flubberachticheydt van dit leven > 
Ick bidde u en laet my niet aen — komen dien voet der hoover= 
dijen, dat ich op mijne kracht foude betrouwen : Want ick ben 
verſehert dat ich miet en wete noch en vermach fonder u ghe- 
ſtelt in 'e midden der pijanden „in't midden der golven ende el- 

d.Coraa. benden. Heere ghy werckt alle dingen in ons, ick en fal in mij 
Pfal.43. __menboghe niet hopen , ende mijn f\ Weerdt en falmy niet ſalich 

Plal.7, maken, maer wyverechte handt heeft kracht gedaen,de — ——— 5 
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_ Bandt des Heeren ſal my verheffen, de rechte handt des Heeren 
beeft kracht ghedaen: ghy zijt mijne flerckheydt ende lof „enda 
hy zijt my gheworden tot falicheydt „ Komt ende fiet alle die 
Mijnen Heere vreeſen ende ick falu vertellen hoe groote dingen 
hy mijne fiele gedaen heeft : alle vijanden ende volchen hebven Pals 
imy,die een onghewapent ende Arm kendt ben;omringhelt ende 
ick Bebbe over hun gewroken in den name des Heeren; En Wilt píal.145, 
niet betrouwen op de Princen, op de kinderen der menſchen, 
Want den man en ſal in fijne flerckheydt niet gheſterckt wor- 
den; noch hy en beeft gheen goedt behaghen in de beenen van 
den man Vermaledijdt is den menfche,dre op eenen menfche be- — 17. 
trouwt „ende ſtelt bee vleefch fijnen arm; Want hy is mijn flerck- 
heyde ende lof, ende bj ús my gheworden tot ſalicheydt. Den 2- R eg 2e 
Heere is mijnen Peen, ende mijn ſterckte, ende mijnen Salich- 
maker „mijnen fferchen Godt, ick fal op hem hop& mijnen ſchilt 
ende den hoorne mijnder falicheydt, mijnen verloffer ende mijne 
toe-plucht „mijnen Salieh-maker.Ghy ſult my verloffen vande 
boosbeyt, ick fal den loffelijcken Heere aan-roepen „ende ick ſal 
fahich zijn van mijne vijanden, Dat den wiſſen niet en glorters 
in fijne Wijsheydes ende dat den flercken niet en gloriere in fim 
flerchheydtsende dat den rijchen niet en glorierei in fijnen rijke 
dom ; maer dat den ghenen die glorieert „daer inne gloriere,das 
by u Weet ende kent, o Heere,vvant ghy zijt ons licht, ende sn 
fult mijne duyflerniffev verlichten. 

Practijcke omte verkrijghen betrouvven op Godt 
ende vvantrouvven fijns felfsin alle 

Ghebedt ende fake. 

Tên eerſten / bemercthoe bat u feer Geel ſaken int bere 
fchepden Bingben qualück gelucht zíjn / al Decht « 

dar qhp u feer wel beraden hadt. 
Een tweeden / en beftaet niet / dan met Sodt berſoent En andrert 

zünde / ende hem aen-ghevorpen hebbende; want top en Met Ue haet 
vermoghen niet ſonder Godts gratie: É acr om eer gp ban ſonte. 
ernighe ghewichtighe fake begint / hebt ten minſten be⸗ 
rauw ban uwe ſonden / ende — a í 
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Godt mercltt aen tor minder hulpen . Welck beerfhefs 
Be Oudt vaders eertydts dick- wyls gebzupekt bebben/ 

ghelück Caſſianus verbaelt. 
Deaeght Ten derde, bedanckt Bodt ban den goeden voor ſpoet 
Gove op deit Uwer faken/befecckende(u Dien her u gheleghen is bek 
eed V. Sacrament Des Outgers: et en ſchryft u feloen nout 
llen fet toe maer Gode alkeen / ende berunght dat oock met 

Wooden Want ghelick de religieufen gefchout hebben 
Befe woorde: Mijn ende Bwe; alfoo is ’t haer oock feet 
nut neet fp ſelven enghen te maken / op Dat Hit woordt 
foude ghefchieden: Indien temandt dient / dat Die diene 
als unter kracht / Bie Godt gheeft. In Dien iemandt 
fpreecht / Bee ſpreke als woorden SBodrs /ep dat in alle 

Singhen Oodt mach ghezeert worden, 
—— Een vierden / ſchickt alle jaer eenen feeft - dach tat 

Dacg tot dice danck · ſegghinghe bong de kerl - daden u in t befonder 
ſegghunghe. ghegheven. 

Een vÿfden / bedancke Godt daghelgcks tweemaels 
int onderſoerk der conſcientie / oft ten minſten eens/ 
eit aen-neemt aile goedt ende quaet / als van ſyn haudt. 

Bidt om Een eſten/ voor-ſiet al wat hp doen moet s mor⸗ 
en aue ghens oft 's abandts te bazen / ende begheert boog clck 
aghe / vm OA 

uwe wercken GEALie met groote ootmoedicheydt / ende wantroubven 
te bol-bzene uwes ſelfs; 
glen, Ten ſebenſten / ent begrert geene weldaedt baat cenen 
he menfch / ten zu dat gp De ſelve te voren ootmoedeluce⸗ 
bermenfchen Fen Begheert hebt ban Godt den gheber Ban alle din— 
als vanve ghen ende ſoo gu fet ban den menſchen derkrüght / re⸗ 
Hau Godts. kent het als oft gip't ban Bodt verkreghen hadt Want 

De menſchẽ zijn maer upt repckers Godt is den Geere/ 
ſonder welcken fp Die niet en konnen upt reycken/ al 
Waer t dat fp Dat ſeer begeerden; noch fp en konnen het 
niet weygheren als ’t fijne Goddelycke goethepdt be: 
lieft. 

Met is got Bet achtſten / daer · en boben ishet goet tot wantrou⸗ 
op (DE PEN wen van fijn ſelvẽ/ in ſhne epgen fake niet te ſter nen op 

yſhent niet … diek: — 
se ſtarn. fijne eyghene booeftenichepdt/ maer op De voorſienich⸗ 

heydt Bodts/ ende Daer - en - boben ostmoedelijck bart 
andere raedt ende hulpe begheeren. Vooz waer het és 
een teecken ban groote hoochmoedichepdt ende betrou⸗ 
Wen fijns ſelfs / in Dien temandt menndt dat hp alleen 
wis is / ban niemandt raedt en epfcht/ oft maer ir 

nele 
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elek met den monde, ende Daer toe neme eenen die 
eer (fn faken (ouden prijfen Dan ſtieren. Ende het is fez 

_ker dat penen menfch dte ſy ſelven miſtrout eñ op Gode 
betrout / dat deſen oock meer betrout op de vernufthent / 
boorſichticheudt ende goedthepdt van een ander/dan op 
de fijne. Dit maeckt dat deſe menſchen bereedt zíjn tat 
Ben wille ban hunne Sberfters dat fp niet en wengeren 
fe doen / ende niet en verſoecken / aen gheſien fp hun ſel⸗ 
ben miſtrouwen. 
Ten negenften/ Dit is een teecken ende practijche ban 

fint wantrouwen / nopt te ſegghen: Ack ſal het doens 
Ick heb het ghedaen; Fek belove / oft met berfekeringe, 
ck ſal maken dat het ghedaen ſal zijn; maer op de ſe 
maniere: Ick ſal dit boen met Godts gratie cit hulpe, 
Ick ſal het doen / in dien Bodt mp ſal helpen; ende met 
eenen ſyn Gert ter Bodt beffen/ende hulpe begheeren, 

Schiet-Ghebedehens., 

* mijnen ‘hulper, en verlaet my niet , noch en verſmaedt Plal.zé, 
my niet Godt mijnen Salich- maker. 

Het is goedt den Heere te belijden ende lofte finghen uwen Pfal.gs. 
_ name Alder-hoochften. 
Eck fal u alle daghen belijden, endeick fal uwen name loven Pal. 144p 
_ in deeeuwe, ende de eeuwe der eeuwen. 
V moeren Heere belijden alle uwe wercken,ende uwe Hey- Ibidem, 

Jighen moeten u ghebenedijden. 
‚Want door ufal ick verloft worden van de bekotinge, ende Plala7s 

doox mijnen God: falick door den maer gaen. 
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Du: hten vã 
Be deughdt. 
Schaden der 
ſoude. 

—* | | 

AEN-MERCKINGHE 
OP HET XIII. BEELDT, 

Bemerckt ende weeght De deughdt teghen be 
Ade/ ende aver-legij: De nature van beyde. 

We ghy umeer tot de [A] deughdt vers 
wecken? Sierhoe veel ghewichtigher 

dat ſy is dan defs]fonde , endegheheel de 
wereld. De deughdt belooft ende toont u 
lof ende prijssde fonde flavernije eñ ftraffin- 
ghen (want diede fonde doet, is eest flave 
der fonde.) De deughdt gheneeft ende ver- 
ſterct de krachtẽ der fielen ; de (onde quetſt 
ende vernielt met drijderhande fchichten, 
ghelijck zijn de drij ongevallen des werelts. 
Bemerckt [c] d'oorfaken van beyde , ende 
om-helft d'oorfaken van de deughdt, ſchout 
die van de fonde. [p] Alle deughde,ghelijck 
het blijé in[e]d'armoede met S Francifcus, 
maect onbelemmert, ende voordertu door 
denrechten wechtor[r ]defalicheyt : maer 

ei: 

[e]defonderrecktaf van den wechderfa- 
licheyt,foo oock de[ m1 Jwereldt, ende hare, 
ende der rijckdommen liefde leydt door 

| om-wegen.ende befwaert ten minften den 

ghenen die op klimmende is, ende maeckt 
eenenfeer tragen voordt-ganck. War dan? 
neemt die eer{t voor u in alle beradinge,tot 
wat [r]eynde ghy ghefchapen zijt,alfoo dat 
u tot her felve de deughrt, ende ‘tghene dae 
deughdelijck is, alleen kan leyden ende 
voorderen, 



N i 





57 
Her KXVIL Carrrres 

Van den eerſten middel om de meditatie ende hare 
begheerten te vermeerderen : oft meditatie van 

het vvaerderen der deughdr ende fonde, 

ende verkieinghe der ſelver. 

_JEt r.point. Bemerckt eerſt hae Dat De Weere alle — | 
dingen in ghewichte / ghetal eñ mate gefcha: — 

pen heeft / ende hoe Berre De hemeiſche dinghen De „nn fore 
aerdtíchein grootheydt / weerdicheyt ende prys te poumaerkt: 
boven gaen, Ende waer om dats Dit ie ſoo Wel tot heydt geſcha⸗ 
ſynder glazien/alg om dat Ben mensch / die dagte: va. 
Ineke Ben Hemel aen-ftetseit ſyne ſchoonheydt / fyne 
grootte ende bevel over deſe aerdtſche dinghen / tot 
Sen ſelve niet alleen het hooft / maer Back ſyn herte 
altydts ſoude op-heffen/ende ſtellen de gheeſtelycke 

ende eenwige dingen voor Be verganckelycke. Cen al 
tmecdê/ hae waerachtich ie deſe fpreuche van Da: P'a-61. an 
Bid: Nochtans Be B iuderen der menfchen zyn Ydel / — 25 eel 
De kinderen der menſchen zyn leughenachtich iu DE gerne ver 
Waghe / om Hat fp in jdelheydt malckhauderen (OU: prijs niet vã 
Ben bedrieghen « maer hoe fer Dat Dit Gade mif: dedeughot. 
haeght/ leert Salomon/ fegghende: Ghewicht ende Peov-20. 
ghewicht / mate ende mate / alle beyde is verfoepe⸗ 
Tyck bp Godt. Och mer wat een valſch ghewicht 
Haarden Be hemelſtche dinghen ghewaerdeert / ende 
hae groot worden de aerdtſche Dingen geacht! Siet 
Bae kleyn ende Ber mappen dat geacht Wardt van de 
Kinderen deſer wereldt / de materie der deughdt / te 
weten / ſtraffe dinghen / ſerpenten / dorſt / hitte / 
Koude/ Ihdinge van armoede ende ongelyckſdie den 
ſaligen P. Ignatius ſeght Dat ſeer moeten geacht 
worden var de ſyne / eũ van grooten gewichte si 
an't aenſicht van onſen Schepper ende Heere) ende 
ter contrarie / ſiet hoe groot fp achten / eere / wel· lu⸗ 
ſten / edeldom / ſterckheydt / ryckdom / etct. ja eenen 
penninck / een waordt / Want fp dickwyls om Heen 
afteom d'ander eeuwelycken verlieſen / teven eude 
ſiele: ende ghelyck de Kinderen omde bobbelen 
ende vuplichẽgt kyven / ende verachten deeuwigbe 

Uk 3 dinghen 
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dinghen ende waerachtige deughdt: hier om Woz: 
Ben De vierſcharen over - vallen Dooz de menichte 
van de proceſſen; ende eplaes de na volghinghe der 

hed 5 deughdt is feer ſeldtſaem. Cen derdẽ / waer upt dit 
edig ghefchiedt: ende ghy fuit bevinden dat het daer om 
Ci is / dat fp niet aen en ſien het epnde VA hunne ſchep⸗ 

| pinghe/maer alleen de teghenwoordighe dinghen; 
Want in Dien fp op ’tfelve achteden / fp en foudeit 
Anders niet achten dan Dat tot Hit eynde Kan voor⸗ 
deren: ghelyck Den ſiecken den medecin - meefter 
erde medechnẽ Beel acht / om Datfe profytelyck zyn 
tot fijne geſontheydt / ende den foldaet de Wapenen/ 
ende allen werck man ſyn gherectfchap. Beftet oft 
ghp oock met de ghemepne dolinghe bevanghen / 
dan oft ghy beter beraden st / hebbende gacdt ap: 
ficht op uwe falichepdt/ende daelt tat uwe ghebre⸗ 
„a * beſonder / ende tot de deughden die ghy be⸗ 
gheert. 
_ Hertz. point. Bemerckt dat niemandt deſe ſaken 
beterig 1 kan bemerchen/ dan de ghene die Van de 
ſelve niet bedroghen en worden door haren ſchyn/ 

Bee groet ende die De weerde der ſelver ſeer wel weten. Diet 
at de deucht dan / Goe grootelycks dat Godt de deughdelycke 
Bte dinghen gheacht heeft / foa Wel om dat hp de tyde⸗ 
— * Ieke goeveren gheeft aen booſe menfchen / alg am 

dat hp aen fijne kinderen gheeft Be deughdt; maet 
alder-meeft/ dao dien hp ſynen Sone op de Werelt 
heeft gheſonden / am dat hp ons foude leeren He 
werelt verſmaden / ende Be deughdt in Weerden te 
hebben. Cen tweeden / Goe grootelijchs dat DEN: 
heten Bie achten/die ong tot de felbe altydts verz 
manen. Cen derden/ Wat hier de dupvelen af hauz 
den / die ong eeuwelycken daer af ſoecken te trece 
ken / door eenen onbluſſchelycken haet/ende gheven 

en buyrel alte Dingen hunne knechtẽ ende flaven/ om die ban 
Wsozdt Alleen De deughdt te brenghen / fp en vreeſen niet / ſy ent 
bä dedeught Warden nergens mede bedwonghen / dan alleen: 
over wonnẽc Teken met De deughdt : Want (ghelyck Job ſeght) 
lob a1. Daer en ig gheene macht bp de ſelve te ghelijcken. 
De Peret Ten wierden / in hae grooten eere bp De Bepdenen) 
groot gure dock Die boos wark, He berfterde ende ſchynelycke 
fchijnewjewe deughdt is gheweeſt; ende hoe fp die vereert heks 
gut, ben / alleeneſyck belicht zijnde met het licht pig 
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Vant waerderenderdeughdrendefonde. srg 
turen: mat gere fp oock Doen hunne clupfenaers 
gunde prieſters die ſy hebben / Die eene groote booſ⸗ 
heydt bedecken met den ydelen ſchyn der deughdt. 
Ten vnf den / bemerckt dan Wat Be deughdt in haer Beſchrhvin⸗ 
ſelven is / te weten / eene goede geſtelte uſſe Ber fie zoe —* be 
jen door De welcke men Welleeft/Dieniemant qua DEL, 
lycken gebrunckt / eñ die Godt in ans / fonder ng Ri A P 
Ywercht. Stet haer ghewapent / Want fp ’t al berz cht * 
Wint; fp en kaun niet ghewondt worden / ende fp 1775 
maeckt hare beminners haer ghelyck / begiftſe met 
over-handt ende met de krooñe; fp gaet hooge din⸗ 
ghen te boven / ende fp gaet met eenen vlieghenden 
Bauck ende vleughelen na de hemelſche Dingben. 

efiet acu alle hare ſchoonheydt. Dooꝛwaer(ſeght 
Tac atius in fyne onderwiſinghe) niet en han LaâancfS, 
Daer fchaander Han de deughdt / niet weerdigher inſtic. 
als de Wiftepd: ghevonden worden. Dan Deft Deſſchoon⸗ 
ſeght Plato al dus: Fn dien fp koude met ooghen besde dec 
aeu-qheften worden / fp ſoude eene groote liefde tat rie te 
haer berWecken. Clemens Alexa drinus ſeght: end 
De fchaanhepdt vertoont Gaer alleenelpek ude „ET 
fiele / ende Daer om ig defen alleen opzechhtelijeh  Cvane Mm 
fchaon;gaedt ende eerbaer / die met de deughbt bez Pedagog — 
gaeft is / ende dat wordt alleenelijck boor goedt 
ghehouden / dat ſthoon ende eerbaer is. Maer de 
deught alleen Die vertoont haer aft door een fclhhamrt 
lichaem / oft door eene minnelycke ghedaente van 
matichepdt ende mauierlyckhepdt. LR 

Het $.poine. Ten eerfté/bemercht wat de ſonde is / De ſonde 18 
te weten / cen monfterdat He fiele mifmaeckt ende Ct maniere 
leelyck maeckt / beſmet / verdruckt met beel fleck: 
ten/ende wondt met Dep pilen/te weten / in de ghe⸗ 
Dachten / verſtandt ende Wille / ghelyck het vihckt 
inde hooverdye / ghierigheydt / gramſchap / onkupf⸗ 
heydt / etc. peyſt dan bat ghy aen · ſiet eenen menſche 
u bekent / Die met dit ghebreck Lan ſonde ghequelt 
is / ende Dat gp met cenen fiet ſyne gepenfen / von⸗ 
niſſe ende wobrden / etc. aft peyſt op D'alder-fchaanz 
fte ende wyſte Enghelen / ende wat in hun de ſonde 
ghedaen heeft. Ten tweeden / onder ſoeckt der men⸗ 
ſchen tydelycke goeden oft weelden / in dien daer 
eenighe zyn / t° ſamen met gheheel ve wereldt / ende 
dat die gheenſins bp de deüghdt en kannen ghewe⸗ 
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gen oft vergheleken Maden. Cen derden / hae 
groot dat is de vryheydt der deughden / hae groot 

Blabernge De flaverntje der fande: Want hoe grooten flave is 
Rele den eer gierighen / gaedt-gierighen/ gulfigen ende 

onkupſſchẽ mensche / ende joe herde wetten hebben 
$P € aant Gee Wel Bac men fot hun fpzeecht van He 
fiele / an den naemenfaem / ja oock Ban het eeu⸗ 
wich leen / ſy ſegghen: Ick en Kan mp niet outs 
heuden Vande fande Daer ick gert verbonden ber. 
Cen vierdẽ / hoe feer Dat Godt / dieet onennnelde 
goedt is/ haet De ſonde Die een onepubelijek gracht 
18. Cen bijfden/ hoe dat de fondedefiele beraoft 
ban alle gheeſtelycke gacderen/van Godts vrient⸗ 

ſchap / van de gaven Des 13. Gheeſts / ban de vrucht 
Ber goeder wercken / ende doet De namen upt Ben 
boeckdeglebens. rhenen 

Ghebedr tot d' eeuvvighe V Vijsheydt, om met 
de vvereldt niet te dolen in de vyaer⸗ 

deringhe der deughdt. 

® Alder-foetsten Ieſu, doen ghy u noch ghevveerdichde pel- 
grum te zijn op defe vereldt „doenricp tot u den blinden 

Loucæ id.  flaendebyden vvech : Tefus Sone van David ontfermt u mijn- 
en der , ende by en begheerde miet anders dan te fien dit kort ende 

onftantvastichlicht , dat den nachrdaghelijchs vvech neemt, 
ende de vevanderinghe vviffelt : maer ghy door uvve groote 

Wet licht oer goedervserenheydt , hebt hem ghegheven dat hy oock foude fien 
Wiele, u de Senneder rechtveerdicheyt een licht dat neyt op en houde, 

eenlicht des vvacrdchtiahen gheloofs. Die licht begheere ick, 
7 ootmoedelijck van u‚oeeuvvighe VV ysheydt, op dat ick u mach 

beminnen, ende vinden de gave des verftandts: VVant den 
menſche en kent hare voerde niet ;, noch fyenvvordt hier niet — 
ehevondenop der aerdenvan de vleefchelijcke menfchen, die 
gherackelijckleven. Den af-grondt heeft ghefeydt : Sy enis in 
my niet, vvant de boofe van de vvereldt-en vinden die niet. 
Endede zeedefer voereldt fpreeckt : Sy en ie by my niet. O ecu- 

__Prighe VV ijsheydt, ghy zijt verborghen voor de goghen van alle 
8 BRA 
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Van & waerderen der deughdrendefonde. su 
„dielepen,ende ghy zijr verholen aen de vvijfen defer vvereldt. 
Vlant vvie pvaerdeert de deught?een ieghelick ſoeckt fy fel- 
pen,ende al vvat defe vvereldtaen-gaet : hier om fvveet-men 
endeloopt-men,maerom de deughdt endet rijch der hemelen 
en foude-men bykans niet cehen voet verferten. De deughdt Bfhe 

; … tweech- ſchael 
ende uvve gheboden vvorden ghehanghen in eene ongherechti- ner yaereit, 
zhe ppeech-fchale, pyant de goederen defer vverelt ende a 

de zijn ghevvoon veel meer tevveghen :de deught ende uvve 
onbevlechte vvet diede fielen bekeert „die vvordt veracht. Siet 
defonde pvondt doodeljck onſe fielen „ende fy vvordt bemindt, 
fy verblindt het verstandt, ende fy vvordt acn-ghenomen fy 
versteent den vville, ende ſy vvordt ghefocht „fy maeckt de me- 
morie vgl ende fy vwordt nzerstelijck begheert … Sy treckt ons 
anw de vvelche zijt den vvech der ſalicheydt; maer de deught 
maechtons goedt ende falich. Ende de hinderen der menfchen 
gdelendeleuohenachtich ‚ die Worden bedroghen ende fy be- 
driegbeneen ander : daeren is niemandt die dit ter herten 
neerat ende over-peyft: Alle-gader, feyde den Apoftel, zijn fy af 
gheweken, Want fy zijn meest al onnut gheworden , ende daer 
enis bykansniemant die goedt doet. Och hoe grooten verblint- 
heytover-valt onsallendighe & Want ghy, o Sonne der vecht- 
peerdicheyt verfchijnt ons, om dat Wy dat ende dijdelheydt der 
Wereldt fouden fien „ende dat voy d'oorfaken der fonde fouden 
ſchouwen, ende de wonden der felver mijden „ende fict Voy val- 
len in't midden der vijanden, als oft Voy niet en Wisten, hoe dar 
de fondeder gulficheydt ghenvondt heeftonfen vader Adam, 
ende het [Weerdt der hooverdije d'Enghelen nedervoaerts ghe- 
Worpen die fy met Lucifer gemaeckt heeft; de leelijchöte, quaet 
He vvreetste van de fuyverstegeeften. Maer dit is d'uyrfinniche 
heydr ende onwijsbeyde der kinderen van Adam o mijnen Ver- 
loffer Daer Worden noch hooghe faken ghehopt ende gehaeckt, 
ende her lust bun noch defe N. ſonde te dienen. Ick hebbe oock, 
hedoolt Heere, ghelijch een verloren fchaep „ich hidden foecht 
wwen kwecht,Want ich en hebbe uwe gheboden met vergheten, P ſal. ns. 

_gndelerds myopden vechten voer -padt, verleent mydat ick, 

DRK doorfaken 
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_d'oorfaken mach fchouvven,ende keert af met uvve feer got 
dertieren handt,dat tek noyt en kome in bekoring he, Amen. 

Praêtijeke omde deughtendefonde te  vveghen 
‚ha hare verdienften. 

Onder ſocck P Et eerftert / fp ſelben ernſteltjek bemerchen / ende 
ſhyns ſelfs met onderſoecken wat quade guewoonten ende ghebre⸗ 
bbb ken datter in De fiele ende in't lichaem zn / ende een re⸗ 
oe gufier ban de felbe maken / ende onder ſoecken Diet og 
—54 et vonniſſe baat een ander, 

Ten tweezen , det regiſter ſom wülen ten — 
rens ter maendt ober-toopen/ ende ſien De boorderinge 

ende verachteringhe. 
Een derden / verhalen iemandt oft ſhnen vrtendt oft 

biechtvader het ghetal der gebreken / twelck den faligẽ 
PP. Ignatius vooꝛ ſeer profutelyck heeft qhebenden. 

Ten vierden ſonderlinghe in de ſonden ende denghe 
Be den bemercken / welcke 5 oorſaken der ſelber zijn oft 
kt ver deuoiy: Dat ghu B'eene ſoudt magt gen ſchouwen / ende d'andere 
Bat ende der aen-⸗nemen. 
ſonden. Een vofden / ſy⸗ ſelben dick wijls beſchaemt maken? 

Bat ghu geene meerdere neerſtichest eit doet om Godet⸗ 
vpruchtich te weſen / dat gho ſeet / dat (La Geel booſe mene 
fchen/dicben ende moordenaers / ſoo beel onghemacks 
lüden om hare booſhendt te docn: ja oock alle wereldt⸗ 
ſche menſchen ont bat fp hunne begheerten ſuden 
bol brenghen. 

Ten ſeſten / bemerckt hebbende be ſondẽ ban u beoog 
leden leven / ende Ben arbept ghedaen beo de wereldt 
in't verdraghen ban hare wetten; ſoo ordineert iet Def- 
ghelijcks om de deught te verwerben. 

De bonniſſen Ten ſebenſten /nout verlaten de deught ende Bodt- 
bnn vruchtighe ghewoonten om dert wille oft bonrtiffe der 
&obt- zucht menſchen oft om eenige tjdelcke fake;wantditfoude 
tichepdt mer De ſelbe ſeer klean achtertde zijn / ende baar de ſelve te 
verſtoorcu. ſtellen eene (eer dele fake / maer ſtandtvaſtelck bers 

bolgben de dinghen / die eens goet ghebonden ende gez 
ordineert zjn gheweeſt. 

Shet 



Van't yvaerderen der deughtende fonde. sj 

| „Schiet-ghebedekens. 

dagt Heere mijne ooghen,datick tot geenen tijde en P{al. rz; 
ontflape in dedoodt, cp dat mijnen vyand: noyten 
fegghe : Ick hebbe hem vervvonnen. 

Gheeft my verftande, ende ick faluwe wet onder-fc=cken, Pfal. 118. 
endeick fal die bevvaren in gheheel mijn herte, 

Ick hebbe de boosheydr ghehaet ende verfoeyt , maer uvve Ibidem. 
wet heb ick bemindt. N 
Hoc hebbe ick Heere uwe wer beminde, 't is mijn over-pev- Ibid. 

fen gheheel den dach. 
Hoe foet zijn uwe uyt-{praken voor mijne kecle, boven he- Ibid. 
nighk voor mijnen mond: 

AEN- 
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AEN-MERCKINGHE. 
“OP HET XIV: BEELDT. 

Aen ſiet Wat raedt tat ghy ſoudt gheven aen 
eenen vrieundt / van De deught hem beradende / 

ende mer Wat geleen ffe ghy hem hier 
teefoudt perwecken. 

S’darghyrwijfelt ende dat ghy u herte 
noch gereeder wilt maken tot de deught? 

foo fiet war ghy in de reghen—woordicheyt 
Godtsuwen oprechté — radẽ, 
ende doet dat voor ufelversin dië[ B ]de fon- 

egut se Je u weder-houdt, ende meeft[c]dequade 
woonte matt 
gezakt wor⸗ 
Mar eerfe ſtert 
worde. 

ghe woonte? ſoo breect die af, want anders 
deſe als een nootfakelijckheyt maeckt eene 
ketene, ende van eenen draet beghinnende 
maeckt ſy eenen kabel. Voordes gelijck ons 
Matth. ro. door het ſerpent ende duyve te 
kennen gegheven cort velgher p ] een- 
voudichlijck ende voorfichtelijck op den 
rechten wech deg TE Jgoeden Engeluvven 
deydrf-man , ende den raedt wan Chriftus; 
neemt vvel vvaer [r] d'occafie der deught. 
Bepeyft eenige gelijckeniſſe oft ongelijcke- 
niſſe, om u def{e Jdeughre voorteftellë; vvant 
dic heeftons de [n JHeere leſus geleert, met 
de parabelé van den[r]herder,dé [x ]faeyer, 
den, L)vvijngaertende dé [Mm] verlorë ſone. 

Her 







nde ss 
Her XXVIIL Carrrrer. 

Vanden tvveeden middel omte vermeerderen de 
meditatie ende hare begeerten (te vveren}om met 
fuleken grooten voorfichticheydt de deughr te 
verkiefen als vvel de kinderen der vvereldt vve- 
reldtſche ſaken doen. 

Oor - flellinghe der plaetſe/ gheſyck i’t beeldt: the: 
repdende ghebedr/als Voen. 
Het 1.point-Bemercht hae voorſienich dat De kin⸗ Boor icuich⸗ 

derẽ defer werelt zjn in hume handeling sinrje HEERE 
dommen / welluſte / oft eere te verkrijgeu;toe neers gacgenerzes 
ftich om tonder-foechken goeden raedthoe bereydt 
ende onvermaedt/am te vol brenghen / Dat ſy fien 
Buur profijt te zins hen en vervareñ noch peryckelen 
der zee/oft moordenaren / noch geduerigen arbeyt / 
noeh ongelucken ban andere. Vergelyckt deſe met 
De neerſticheyt / die De kinderen des lichts Doen om 
hunne falichept te voorderen / ende neemt Loor u in 
eene foo ghewichtighe ſake / als is uwe falichendt/ 
ute beraden met D'alder-boorfichtichfte eũ woſte: 
noch enlaet niet toe / dat Godt overu ſhnen knecht 
mer rechte foude mogẽ klagen / ſeggende:Wie iſſer Irie 42 
blindt dan mynẽ knecht / oft wie iſſer doof; Dan dE 
ghenen / aen den welcken ick boden hebbe geſondẽ? 
Ende aen-gefien Dat niemant en Kan weten wat in t, Cor.z. 
Den menſche is / dan den gheeft des menſchen / die in⸗ Fer moet 
ben menſch is / foo moet men voor alte rade gaen nes 
De rechte reden / onbedorven deo? eenige geregent: arg oft fees 
heyt / ende men moet weten/dat ’tfelve alg-Dau ge- nen beemwen 
noegheluck gheſchiedt / foo anneer Wp onse fake) aen ghugen. 
als oft fp eenen vremden genghingh / ons ſelvẽ boor 
oogen leggen ende onder · ſoecken / gelyck den Pro⸗ 
pheet Nathan aen den Koninck David fraey voor z- Reg. i2. 
odoghen heeft ghehouden De leelyckheydt ban fyne 
ſonden: ende ghelych de vouwe ban Thecua hem 2, Reg. 14e 
Wijs gemaect heeft dat hp Abſalon in gratie foude 
ontfangen. Stet dan uwe verkeeringe/ uleven / oft 
gen deel va ’rfelbe/niet met uwe (om foo te ſeggen) 
maer met eens anders ooghe/onder-foeckt of: ghÿ 
dat in een avder foudt Loor goedt Gouden / hoe ghy 
hem in dit oft Dat feudt raden/ende wat wech * 

em 
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826 _ Denll.Boeck. Het XXVIII Cap; ' 
hem foudt wyſen / neemt ghp DE ſelven als ſellerder 
ende beguamer tat de deugt ende falichepdt. Eer 
laetften /bemercht hoe groot ende hoe bitter deſe 
verwytinge met recht t’t oordeel fal wefen/ alſſer 
fal beweſen worden / dat den ghenen / Die den wech 
aen andere heeft gheweſen / eñ andere dodr geleert⸗ 
heydt heeft vosr⸗Ahegaen / nochtans ſelve gedoolt 
heeft / ende in dupſternifſen ghevallen is. Want ee⸗ 
nen knecht / die Ben ille van ſynen Heere weet / ſal 
met veel flaghen geſtagen worden / ende die De wet 
Weet ende niet en doet / tis voor hem ſonde. 

Het z.point. Bemerckt dat ong niet foo ſeer af ens 
treckt om goede raden t'aenveerden / dan eene verz 
ouderde gewoonte ; want hoe veel vermaninghen 
zynder Ban noode / am Hat iemandt eene quade ges 
neghentheydt foude af-Tegglen3DBe beenderen ban 
den menſch (feght Gob) warden vervult met dE 
ghebreken (hunder joñckheydt / ende ſullen met hens 
in’ ftoffe flapen. Het fegghen Dat den Wijfe-man 
is: Den jonghelinck naer ſynen werk Die bp hem 
ghewent / en falBan Dien miet wycken als hp oudt 
gheworden fal zjn : ‘TC welck foo wacrachtich 18/ 
dat Geremiag 'f ſelve willende uyt · drꝛucken gefent 
heeft: In Dien eenen Moꝛiaen kan veranderen (pn 
bel/oft den Luppaert ſyne verfchepdentheden; faa 
fult ghy oock gaedt konnen doen, naer dat ghy 
guaedt ghelcert hebt. Want de ghewoonte is ghe⸗ 
Ick eene tweede naturesende ghelyck eene ketene 

g, Daer den menſche mede ghebanden Wordt/ ghelyck 
den heylighen Vuguftinus ghefept heefts Ick Was 
(fepr hp) ghebonden niet met vremdt Hier / maer 
met miyynen Hferen wille Ben vyandt hadde mijnen. 
wille / ende hadde mp Lan Den ſelven cene ketene 
ghemaeckt / ende hp hadde mp ghebanden ; want 
door den quaden Wille is voorts gekomen De Welz 
lufte/ende als - men De wellufte dient / foo graept 
Baer upt eene gewoonte) ende ale-me de gewoonte 
miet en weder-ffaet/ ſoo Komt daer af eene nootfaz 
kelychheydt. Waer · om als ghy bp u ſelven obers 
leght van de deught te volghen / ende de (onde te 
fcheutuen / foo weet Dat ghy u hier voor (eer moet — 
wachtẽ / dat ghp aen de boofhept geen tijt en geeft 
sm te verouderen/ende dat gp Ban Den haak 

: be i 



_ Van de Voorfichticheydtte verkiefen. sir 

hief en valt in eenen argeren / gelytk den heyligen 
Apostel Petrus / als hp cerft Ehriſtus hadde ghe⸗ 
Ieectent; ten tweeden met eent eedt hem heeft Verz 
faecht/ende ten Berden oock vervloeckt. Lazarus 

ter daghen doodt zijnde / en kondeniet verweckt 
worden ban mer tranen ende roepen, het welc vene 
beschr die fs van eenen ſondaer / die daor hef ge⸗ Macth. 16; 
upck Der fonden ts begraven / gebonden / bedeckt / 

ſtin kende ghemaeckt / ende gheſloten onder eenen pan ir 
grooten ſteen / te weten / onder de guade gewoonte. — 
__Het 3. point. Bemerckt dat alle tghene / dat in de Handelt 
werddt is / ghefchapen is van de milde handt des Pardelngde 
Heeren / ſoo Wel tot anfen ghebzupehe/als oock tat zoo aiſ bou⸗ 
onſe leeringhe ende onderwyſinghe. Daer om fepde wuigh dez 
den ſalighen P. Ignatius / datter bpenaer nier gez creaturen.· 
Boeghelneker en was tat een geeftelijck leven / dan 
De handelinge oft gemepnfchap met Bodt almach⸗ 
tich / die eene deughdt oft Godt-vauchtighe gese: 
ghentheyt is / door de welcke wy upt de geſchapen 
Bingen trecken ‘tgene dat tot ans geeftelijckt profijt 
kan helpenjende dat onfe hertẽ ende begeerten kan 
op·heffẽ tot hemelſche ding omde memozie vꝛucht⸗ ef 
baer te maken ban Godt veuchtige gepepfen ende 
geſyckeniſſen / eñ den wille met Die alg met fackelẽ 
tventfteken. Ende fret hoe ghy De felve tot noch toe 
ghebruyckt hebt/te Meten, oft ghp dit gedaen heb 
gelijck eenen Wijfen Sane Godts / oft ghelyck een 
peerdt ende mupl / in de welcke geen verftant ents. 
Dát Hoo foodanige bemerckinge komt DEmEfthe Plzr. 
Berfchepden gelyckeniſſen te Doré; foo dat Wp door 
eenich fienelije dinck klimmeé tet Doufteneldehe;gez 
ck als Wp door de ſchoonheyt van ‘tgene dat Wp 
fien/bemerché als doop eené voetftap de Godlycke 
fchoonhept/ oft als Wp boog onfteneljche geſchapẽ 
Dingen/geldek is onfe fiele/ap-ffaen om te befchouz 
wen den onftenelgchen Bodt / oft teu laetſten door 
ſienelycke dingen ong porren om andere flenelijcke 
te beſchouwẽ / gelyck ons dit de Goddelyckẽ Wijf. 
heydt doo? gelijckenigjeende parabelé heeft bewe: 
fen. Geluchich(feght Richardus) zijn fp/aen Wien Richard, 
m eene leere berädert/dat beo? andere piach te zijn tract. z de- 
tot eené val. Hierom wilt ghp u ſelvẽ tot de deught Extermy ; 
verwecken ende hebbe eene over · vloedige materie taal, 

an 
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van Mediratsen ende ghepepſent aenſiet Defe fienez 

/ Ieke werelt / ende verwondert u BAN hare ſchoon⸗ 
heydt ende verſcheydenheyt / ende bemerckt hoe de 

EG creaturen haer hebben tor Haren Schepper. Cen 
B — eerſten / naer het ſeggen van Erifmegiftus: Sp zyn 
pn ats vou ghelyck eenen ſpieghel der Goddelicker dingbhen/ 
ipiegel enig ende eenen boeck Val Goddelijckheyt / ſpzekende in 
Enon boeck onſte ezen fijne macht / ſijne wijshept / ende goedt⸗ 
ban Gosoes heydt / ende lavende hem bier af. Cen tweeden / ſiet 
Igckefaten. hoe ſy hem allegader gehoorſaem zijn. Ten derden, 

bae fp ualte ſamen dienen / ende u onder-utsfen/inz 
Prov.6. dien ghy't Wel wilt aermerché. Waerom den Wijz 
Marth. ro. fen-man fept: Gaet a lupaert tot De mieres Ende de 

Wijſheyt (ele: Zijt voorſichtich geligchk ferpenten 
ende fimpel ghelyck Durven. Cen vierden hoe fp 
allegader arbeyden / ſoo om haer · ſeloẽ te behouden, 
als oac Den meeften-deel om naer hare geſtelteniſſe 
te Waffen ende volmaect te worden / ende Dit altot 
onſe ouder wijſinghe op dar Wpinfgelijcks voorts 
ſouden gaen in den wech des Heeren / eude van Dae. 
ghe te vaghe Waffen, ende behouden Dat Wp verz 
kreghen hebben. — 

GOHEBEDT 
CS Ylaes!o ceuwich licht minnelijcke waerheyt Tefu Chriffen 

VV ijsbeydt des Vaders,Enghel van den grooten raet, me 
Koet poed icke duyſterniſſe zijn voy omringhelt. Verlicht de gene,die 

fitten inde duyffernifft ende inde ſchaduwe desdoodts, omte 
beſtieren onft voeten in den Wech des Waerheydts ende vreedts. 
VV y fien ander heden gebreken ende fchaden ende wy en achtẽ 
F onft niet; in die zijn Wy fcherp fende, eude in d’ onfe blindt, 

—— im O hoeveel roorſichtigher zijn de kinderen van deſe Werelt in 
anfe ep3ë fa: bacr gheſlachte dan de kinderen des lichts ? VVant Wy raden 
Ein eE0D ON pf? prieuden N. defeoft die faken als beter zijnde, te Weten, 
siacr - ende, : Sl Ô Pe à 

in ‘sgoe nat dat den wech tor de eenWicheydt niet Wederkeerlyck en ús, dat 

BONA dep dachure,ooghenblick der doodt onfeker is, dat wy moeten 
— leven als oſt Wy deſe ure ſouden ſterven. Vy hebben eene walge 

van ander heden ghebreken, ende vvy zijn gereedt om die te 
berspen maer ons folven ſmeechen vvy‚fveckende ont(chuldin- 

toes. er mdefenden. En four ghy met vecht mier moghen ſegghen 
Measronesserfter gencft u fever aenghe ſien vry — 
— fee] 
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Len raedt gheven, ende ſelve den quaden volghen.O Wat ſtraffen 
vordeel is daer voor den knecht, die Weet den Wille van ſijnen Luc. 
Heere,ende dien niet en doet? voorwaer hy fal met veel gheeſſe- 

den gheflaghen Worden. Heere en gaêt met uwen knecht in geen 
oordeel,maer doet my na u Woordt in 't goede, op dat ich tſelve 

mach volgen, dat ick andere foude raden in den Staet deslevens, 
in verkiefinghe der deughden, in verachtingheder ydelheden, 
ende uytroeyinghe der ghebreken,op dat ick, niet bedwongen en 
Worde te hooren dit Woordt: Ghy die een ander leert, en leert Rom.a. 

ghyu-felven niet?die dit oft dat N.eenen anderen predickt,ver- 7 
_fwymt ghy dat felver ? die quaedt voor fy ſelver is, hoe kan hy bd 
goedt voor een ander Wefen ? Verleent my dan o ccuwighe 
vvijsheydt „dat ick mijne weghen alfoo mach beftteren, ghe- 

_ljckick die aen eenen anderen foude Wijfen : dat ick alfoo af- 
Sandt mach doen vant quaedt ghelijck seh dat een ander foude 
raden, dat ick alfoo het beſte mach verkiefen , ghelijch ich dat 
snijnen beffen vriendt foude voor houden. End? wat iffer , dat Bern. ferm. 
my weder- houdt, die het befte fie ende voor goedt houde?Eylaes * — 

“mijnen Heere, mijnen verloſſer van mijne toornighe vijanden, —— 
het is alleenlijck de quade ghewoonte , eene Ware ende ſcha- 
delijcke ketene , die siet lichtelijch en kan ontdaen oft ghe- 
broken Worden, ten zy dat ghy te hulpe komt oHtere der krach 

ten. Ick fal opſtaen, ick fal op-ſtaen, ende Heere ick falu door 
axegratie volghen. ick enfal niet vertoeven , op dat de ghe- 
Wovonte niet en veroudere , ick en fal niet verbeyden om tot ure 
— endede deughdt te volghen; Want ick beminne u uyt 
gbeheel mijn berte,o licht mijnder ooghen , mijnen eenighen toe- 

_vlucht.Ontbindt de P famen-bindinghen der goddeloosheyde, 
_ ontbindt de banden, die weder-houden den ghenen, die door u 

bloedt vry ghemaeckt is. Gheeft my vederen als van eene duyve: 
opdat ick mach vlieghen ende ruften : verheft my boven de 
hooghde der aerden , op dat het net te vergeefs voor mijne oogen 

_ghefpreyt worde; op dar ich mach fien de wercken wever han- 
den,ende leeren , Waer voorfichticheydt , waer deughdt , waer 

verſtandt, waer lanch leven , ende koft , waer het licht der Barachs, 
ooghen ende vrede ie, 

il Practijcks 
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Practijcke Van de voorfichticheydt. 
Tt eerftent/Wandelende lancks de ſtraten ende belt - 

Meondere om * neemt waer de vernuftheydt der menschen / Die een 
at Root ieghelück oeffent in't zyne / ende neemt Daer upt eenighe 
set Gant te LAreſtelÿcke vrucht. 
Rous. Ten tweeden / ghewent ut felbe te doen upt alle creas 

turen, 

Een derden / eemt alfoo oorſake ban Godt· vruchtige 
kontinghe / ende onder ſoeckt (om den tijt met genoech⸗ 
te oberte bzenghen) war ghzefteliche din ghen upt Decis 
tide B’ ander KONNEN ghenomen worzden, 

Eem bterden/daer konnen cock nameittlijck bu ghes 
brocht worden de gheftelteniſſen batdeonighet/dact 
Chriſtus ende de maghet Maria kp gheleken Worden … 
in De Schrifture / geljck ban 't ſchup / boom / ſonne / licht. 
Ten vifden/ 3nderſoeckt wat quade ghewoonten dat 

ghy hebt / ende arbent Die ze berwinnen. Ick meyne Dat 
ser gheene mesrdere boorſichticheydt en is / aeugheſien 

Batter lichtelijchker eene goede ghewoonte door Dettol 
ende goebeupek ghekreghen wordt als eene ſeer quade, 

Een feften / gheliÿck de ghierige met alie Dingen oes: 

kenpzefijt te oaen/foo gewent gijn u oochsende tzr dat 
u gheluck oft angeluck toe-komt / ſiet in alles boor nap 
dat u herte ban ſynen ffaetnéet verworpen est woöoorde / 
ende vorght uwen wille nae den wille Godts, 

Een ſebenſten / gelijck De hinderen des wereldts aen⸗ 
hangen metcerghierichept de groote heeren / alſos ghu 
get voeſter kindt der deughdt neemt Waer de vrinden 
ende geffenaers Ber ſelver /ende verandert met de ſelvbe 
faa ſeer als t doenlick is, J 

pe she Ten achtſten. Bemerckt wat paſſien in u meeft mache 
beuk bee hebben / ende ghebrupckt die tat gheeſtelücke voorderin⸗ 
ſſin. ghe / bu maniere ban ſegghen: Zit ghu hoobeerdich?⸗ 

ghebrupckt hoovbeerdije / ende heft u herte tot De Dingen/ 
die opzerbtelijck hooghe ende verheven zjn / veracht 
aertſche / ende verſmaet de bonniſſen der menſchen boer 
De GSoddelicke. Ende en Walt niet toelaten / dat gh met 
recht ſoudt moghen beſchuldight worden ban deſe ons 
Wijshest;ntet de welcke de beminnaers der werelt meer 
achten De tüdeljcke dan d'eruwighe dinger/d'jdele dan 
De waerachtige/de creaturé banden Schexpper ende het 
oxperſte goedt. 

schiet· 
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Schiet-Ghebedekens. 
” 

D E kinderen defer vvérelde zijn voorfichtiger dan de kin- Lucag. 
deren des LChts in hun gheflachte. 

De voorfichticheydrt des vleefchsis de doodr. Rom.8. 
VVie iſſer blinde,dan mijnen knecht? Wie 42. 
Heere Keert mijne ooghea af, op dat fy gheen ijdelheydten Pialm.ug. 
_ fien,maëckt my lerênde op uwen wech. 
VVant ghy Heere mijnen Godt verlicht mi jn lampe, verlicht 
Á ate later: iſſe d Bladen. Ei 

Stiert myinuwe waetheydt , leert my, want ghy zijt Godt Palm. 
mijne: Salichemaket, ende ick hebbe u verbeydt phcheel iin 
den dach 

Proeft my Godt ende weer mijn herte,vraeght my ende be- p{al.139. 
keatmijne voet-paden. 

Ende fier of: daer wech des boosheydts in myis, ende leydt pig, 
my op deù cenwighen wech 

ilz AEN: 
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AEN-MERCKINGHE 

OP HEL XV. BEELD 

Vemerckt Boe gn in de doodt wenſchen 
ſult gheoeffent te hebben N. de deught: dus ge⸗ 

baupekt het leven welended octaſie. 

CEIE T, oft ghy in del ]dootniet wenſchen 
en ſoudt de deught voor de ſonde gheoef- 

bete, fent te hebben. Wanrde[s]deughdefaldan 
ale duedingẽ daer alleen ende eenen trooſt zijn, als [c]de 
MELA: (onde ende haren worm u fal pijnighen,[»] 

de doodt vervaren, |E] den duyvel gereede 
falby u ftaen om uwefiele tenemen,alsoock 
uwe beftelr Jvriëde,de rijckdommé,vleefch 
ende bloecu fullen verlacen:als [e]d'occafie 
vertrocken fal zijn ende alle wereltfche [u] 
ghenoeghreendefpelen vergaen. Van allen 
u goet en falu maer een{1]flaep-laken over- 
fchieten;u{ K jvrienden ende magen ſullẽ wel 
met den lijcke gaen , maer eylaes{y fullen u 
verlaten,in de aer de fteken ende vergeten, 
welck ghefelfchap al waer ‘tdat ghy {1 jbe- 
gheerde,ghy en (oudt niet verwerven, Hier 
teghen [Mm ]den rechtveerdighen verheught 
zijnde doorde deught endeEnghelen fal de 
doodt met het leven, de droefheydt met de 
blijd(chap veranderé. ô met vvareen geruft 
herte falden rechtveerdigen ende met vvat 
een beroert herte fal den fondaer komen 
voorin Jhet oordeel Godts. 

zi k Har 
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Yan den derden middel om de Meditatie ende hare 
begheerten te vermeerderen; oft vande doodt, 

ende van de bemerckinghe op het ghene 
daf wy als-dan wenſchen {ouden 

à ghedaen te hebben. 

Voor-Stellinghe der plaetſe, ghelijck in ’t beeldt. 
Ghewoonlück Ghebedt. 

Et ipoint. Bemerckt waerom Dat ghu ban Bodt 
ín Dit leben gheſtelt zót/te fueten jam Dat abu in 

genen koeten tijdt oudt koopen D'eeutwtabe glorie / 
ende Dat Hier om noch abn / noch eenich menſch iet Der menſch 
anders te Deen eu heeft /Daer fp nochtans meeten en beeft maer 
Deel al andere Dingen Doen. Ten tweeden / bemerct Lene facche te 
als defe ure gheko men ſal zn / hoe hu moet geſtelt PP 
zün / Die op deſen ſpeel waghen ende ap deſe merct 
föne ſaken wel befchict heeft:eben-eens boorwaer / 
als oft eenen hongherigen menſtch tot eene leckere 
maeltidt gheroepen wierde / oft eenen werck man 
tot ſjnen loon / ende eenen bedelaer tat een Koninc⸗ 
tick: ter tontrarie Dat De booſe menfthen als Dan …… … 
met de dwaſe maeghden te laet op De olie peyſen / Macth 25 
ende Dat fu alle dinghen berlatende haeſtelück gez 
trocken worden goor den Kechter / naeckt / ende bez 
laſt met Geel ſchulden / ende ſeer beroert. Wat mij: 
fen menſch bemerckt bit / Die niet terſtondt De 
deughdt gheerne en zen veerdt / alig't dat haren 
wortel bitter is? 
Het ⁊.point· Stelt boor oogen als oft ghu ſooda⸗ Doe bitter 

nigen menſth faeabt ugghen op ſyn ſterben / ende Bt oe — 
pepſi hae bitter hem is De gedachteniße des doots verie oe wee 
ter tijlen hu eenighen Heede heeft in fijne rcke vor benwants 
dommen / meeft als huſÿne ooghen keers naer de 
plaetfen/ tijden / ſjne boor-leden wel⸗ luſten / ende 
brienden / Die hp gebruuctkte / aon De weltke hu nu 
moet a dieu ſegghen eñ eeuwelick verlaten: want 
bp ſal ſien dat Den ſanck in weeninghe / ende alle 
lüdſchap ín droefheut Gevandert is / ende Dat deſe 

daghen koets in eenen eeuwigen nacht fullen bez: 
— zl; anderen. 
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anderen. Och hoe üdel ſullen als dan berſchÿnen de 
aenlockinghen Der werelt } hae bitter fullen zyn de 
welluſten. De Geiende fullen fien gelück men feabt) 
ef aen bidden d'opdacnde ſonne / den erfgeuaem (al 
naer De erbe ende roof haken. De bekoringen ſullen 
ban alle ſÿden aen-ballen ende ober-uallen . Ter 
tontrarien fal’t ghebeuren aen de Godt vruthtige 
ende Godtbreeſende mannen / want deſe ſullen met 
drooghe ooghen verlaten t ghene Dat Loar-gegaen … 
is fu ſullen hun berblijden / dat Det arbent / ẽm Den 
loot ende trooſt te verwerven gedaen is / dat het 
ballinghfchap volbracht tes) dat de viefke ende De 
Kraone naer Den wettelycken ſtrydt der deughdt 
berkreghenis, * 

Het 3. point In dien Den ſterbenden menſthe fn 
ghepeus ſtiert tot De toe-komende dinghen / ſoo ſal 

boor ven ſier⸗· Hu fien det verloopẽ des tte tat het laeiſte oordeel 
heden 
menſche. 

toe / ende in?t ſelbe veelderhande bevanderingije des 
wereldts eñ hare rückẽ maer en ſal nieteenẽ menſch 
ften Die hem gedachtich ſal zn. Ten tweeden / ſal hu 
ſten d' eeuwichendt / in de welcke hu moet gaen met 
eenen ſtappe / die eulaes ſeer onſeker ende ſchrꝛoome⸗ 
ljt is:hu ſal oot ſien Dat ſÿn oordeel hevent is /ende 
Dat daer buſtaen veel beſchuldigers ende pijnigers/ 
ende dat het vonnis ſeer onſeker is / gaen gheſien 
Den menſthe niet en weet / oft hu liefde oft haet 
weerdich ig. Ten derden) Dat gheheel De eeuwieh⸗ 
heudt hanght aen Defen oogen Vlick / ende Dat alle 
oorſaecke Dev falichendtfal ontnomen worden. B 
deere oft De menſchen wüs waren ende verſton—⸗ 
den / ende De uuterſte voor ſagen Ten bierden fal hu 
aenſten het lick ende graf / haren langheu fleupe/ 
maer korten tÿdt Durende) ende Die hem in Der eeu⸗ 
wicheudt fal berlaten / ende het open graf ende ga⸗ 
pende mormen / om te beeflinden Het lithaem / dat 
hp leckerljck ende teerlück heeft betwaert . Ten 
laetſten maer Genen fat den allendighen menſch 
hem keeren? boben hemfiet hp den gheſtoorden 
Godt/beneden De helleapen /vontfom hem de bj 
den ghetier maken / van binnen De confcientte kna- 
ghen: ende hp flet Dat aen Deft ure / ja ooghen blick 
hanabt de feer langhe ecutwichepdt ch 

CHEGE 
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Ghebedr vande Doodt. 

V VVen Eccleſiaſtes, o mijnen Godt heeft ghefeydt ; Beter ecclef. 
irt te gaen tot een lijck-buys dan tot bet buys des blijden Bet us beten 

maeltijdts want in bet ljck-huys , Woordt vermaent het vurerni 
eynde van allen menfchen, ende delevende peyſt Wat daer tat carc bli- 
toekomende is , Maer de betooveringhe van ijdel klappinghe En maeltdt. 

verdonckert goede dinghen, ende de ongheſtadicheyat de 
graedt-lufticheydt verkeert onſen ſinne: Want als de doodt 
bekomen falzijn , dan fullengheopent Worden d’ ooghen spy per bes 

der blinden, ende fy fullenfien hoe de wereldt ende hare be- docdts esa2 
gheerlijchheydt voor -by-ghegaen is ; men fal als-dan een — 
ander ghevoelen hebben ende anders oordeelen ; niemandt 

hoe quaedt hy ooch is „ fal Wenfchende deught ende goedt- 
heydt niet gheoeffent te hebben + maer het fal eenen ijdelen 
Wenfch zijn. Hy fal fiendat allehet ghene , dat hy bemin- 
de , woor-by-ghegaen is, ghelijch eene fchaduwe , dat het 
graf bereydt Wordt; hy fal de lactfte ure hooren hy fal tij 

__dinghe krighen vande doodt; fijn herte fal kloppen , d ooghen 
fullen breken, fijn aenficht fal bleeck Woorden , fijn vrienden 
fullen wech- loopen, de rijck-dommen fullen hem verlaten, 
hem latende een flacp-laken, ende deft welluften fullen ghe- 
broken zijn, ende denfondaerenfalgheene hope hebben van 
de eeuwighe Welluften „om dat hy veronachtfacmt heeft de 
deughden , oodtmoedicheydt „liefde, mildtheydt, ende verdul 
dicheydt. Maerdaer teghen (al den goeden flervende menfch 
trooft ende ghedenckeniffe hebben vande deughdt , endeeen 
Welover-ghebrocht leven. Heer om mijnen Godt , tn-dien ick, 
defedinghen wel door-faghe, icken foude de deughdt noye 
werfuymen „ noch de fonden,die door uwe bermheticheydt uyt 
gheroeys zijn „en fouden in mijn herte niet Wederom groyen. 
Vwen beminden Iofias heeft de beelden gebroken, de boffchen af- 4.Reg 23. 
ghekapt „ende om dat die niet Wederom en fouden op-gherecht aires bad 
Worden , heeft hy de plaetfen vervult met doodts-beenderen. voet de (onvc 
Waor-Waer de afgoden, die ich care bewijft foo dickwvijls als ich, (cuoxwen, 

Ll4 van 
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van de deught vviſche, en fouden niet vvederom opgerecht vvor⸗ 
den in den tempel mijnder herten, in dien in't felve vvaer eene 
ghedurighe ghedencheniſſe der doodt.V Vant den fchroom inden 
uytganck(ghelijckuvven Bernardus feght )de droefheydt in den 
doorganck, ende fchaemte in de tegen-vvoordichey t der glorien 
van den grooten Godt vermaent ons.Van waer(ſeght hy omt 
onsdefe gheveynstheydt ‚ van vvaer komt defe foo fchadelijche 
flappicheydt,van pvaer komt deſe vermaledijde forgheloosheydt? 
VWaerom verleyden vvy allendighe ons-felven?moghelijck zijn — 
vvy nurijck ghevvorden, moghelijck regneren vvy : maer en 
belegohen defe ſchroomeliiche gheeften niet de deure van ons 
huys? en verbeyden de leelijcke menfchen niet onſen úyt-ganck? 
in dien vvy dande deughde oprechtelijchen hebben gheocffent: 
ghelijckvvy voor-vvaer fullen vvenfchen, foo fallen vvydoor 
uvvegratie fonderforghe zijn , uvve rechte handt falons be - 
foecken „ende d” alder-lieffelijck fle aenfchouwven der Enghelen 
jaoockuvve teghen-pvordicheyt/‘ goeden Ieſu )fal ons verheugen 
ende falichmaken:ghy fult u aenficht toonen„ende vvy fullen ſa- 
lich zijn. VVant ich ben verſehert, dat noch doodt, noch levẽ noch 
reghen-vvoordighe, noch toekomende dinghen „noch hoocheydt, 
noch diepte,noch geene andere creature my en falsmogen fohey- 
den vanuvveliefde. Daerom ick (al nu doen, dat ick dan fak 
vvenſchen ghedaen tehebben, ende de ghemeyne dolinghe ende 
ayifinnicheydt en fal my voor uvve gratie foa niet bedrieghen, 
dat ich nu foude verkiefen , t ghene myalſ dan ende in der eeu- 
pvicheydt fondeberouvvenT # gheordineert dat cern-tegbelijck, 
eens moet ſterven, ick fal nu voor my felven beghinnen te flerven à 

snde voor ute leven, o mijnlevenende mijn licht . VVant de 
daghen vanden menfch zijn ſeer kort „ endert ghetal van fijne 
maenden is byu! jaghy fult komen ghelijck eenen dief tm der 
nacht. Ick (al dan wake tot dat ghy komt o bruydegom mijn- 
der fiele , ende ich fal wercken ter Walen dat het licht is, ter 
Walen dat bet tijdt is van penitentieende tijs om te wercken, 
op dat ick als-dan nieten beklaghedat ick doen met ledicheye 
hebbe over-ghebracht : ick fal ghebruyeken de talenten ende 
gorfahen , die wwe goedtheydt my verleent , op datter als-dan — 

— niet 
2 
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miet belaft en Worde, dat ick als eenen boofen knecht ghewor- 

pen orde in de uyterſte duyfferniffen, als ich eylaes hopẽ foude 
gheleydt te Worden met den goeden ende ghetrouwen knecht 
én t buysende blijdfchap van mijnen Heere. O Wanneer fal 
dat zijn? Wanneer fal ick komen onde verfchijnen voor u aen- 
Jicht? wanneer fult ghy komen,om my te verloffen van dit ſter- 
velick lichaem, op dat ich levende u mach belijden, u mach 
loven ende verheffen in de eeuwen der eeuwen, Amen. 

Practijcke voorde ghedenckeniffe 
der Doodt. 

GE fult defe fake meer in’t langhe ghehandelt fiert 
int berde Bseck Daer gefproken Wordt bande bes 

En tot der doodt : ick en ſal hier maer eenighe 
ellen. Ô 

D'eerfte Boet alle daghe offerandeinde Miſſe met Offerande 
ben Priefter boo, De aaan, ende als gheftelt in het Lao? De ober · 
midden Ber dooden (Want de kercken zijn bol geaben ) leden. 
pepft dat ghy koers ſult moeten ſterven / ende over leght 
oft ap nu tot ber doodt berepdt zijt· 

De tweede. Ben Wijſen man ſeght: 'Tis beter te Eccli.7. 
gaen tot een hups der droefheydt / dan tot een hups der 
blédfchap: daer om in dien ghy ober eenighen briende 
rouwe draeght / ſchickt b dies te meertot de doodt: In 
Dien u iemandt by gheballe tegen komt int den rauwe 
ghekleedt / en peyſt niet dat het ſelbe bo gheval ghe⸗ 
fchiedt/maer dat Go u als eenen bermaender gheſonden 
is. Alſoo berhaelt Joannes Damafterus ban ersten In hift. de. 
Godt vruchtighen Woninck/die De Heligieufen daerom Barlaam & 
graot achtede ende eerde, Tofaphat. 
Be derde. Ben heplighen Joannes den Aelmoeſſe- S. Ioannes 

wier daor eene feer Goddelÿcke voorſienichendt / wilde eleemoſy⸗ 
dagelijcks bart ſjnen knecht bermaent worden ban ſün narius. 
grafsende dat het ſelbe boo: he berepdt wierdt / ende dat 
bet allenghſkens volmaert ſonde worden; op bat deſen 
Beplighen man al-dus dao: De ghedenckenijfe ber doot 
faude berfcherpen De begheerten ban eert beter lebet, 
Men ſendt oock Lan Philippus Koninck ban Mace- Philippus 
donien / dat Ge in ſjnen voorſpoedt fp-felben eenen ber: Macedo. 
ni Ll 5 maender 



Den flaep is 
ecn beelt van 
Be doodt. 
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maender heeft geftelt/ dre hem alle daghe des morgen 
faude ſegghen / dat ho eener menſeh was; out Dat ha ſü⸗ 
nen haoghen moet ſonde veen ſincken / ende dageljcks 
ovberlegghen d' onſtandtbaſticheudt ver fortuunen ende 
andere ellenden ban Get leben Des menſchen / eube Die 
tot hem temen . Och hoe beſchaemt fat deſen de Chri⸗ 
ftenen maken inden dach bes aozarels! Dhu fult mas 
ghen waet-bolgjen het exempel ban den Deplighen 
Joannes ende Defen Horinck / dien gijn het bonntife 
bart de doodt oft jdelhendt ber wereldt fult gheſchreben 
hebben des daeghs te bazen eer ghulapen gaet / ende 
aenu bedde gheplackt / omt oat het felbe Des andereit 
daeghs als qu Wacker wordt cerft boor uwe oggen 
kome/ende u herte beweghje, 
De bierde. Pepſt alle daghe / als gijn Hapen gaet / oft 

abe ghereedt zijt om tefterbeet: Want het bedde bers 
maent ons met vecht ban Den graberghelijck men ſeght 
dat dert ſlaep is cent beeldt ban De doodt, Gaet Dan foa 
flapen/ als oft ghn Dien nacht ſoudt ghebracht warden 
boor het oordeel / ende vermeckt ten minften leetweſen 
meteene belideniſſe des gheloofs / hope / liefde ende 
danck -fegghinghe indien gimeenen Geligieus züt / 
vernieuwtuwe belofte / ende Baept ende ruſt al ſoo in 
zede, 

Schier. 
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el Schiet-Ghebedekens. 

JN den vvy met Chriftus gheftorven zijn, foo ghelooven Rom.6. 
vvy dat vvy oock mer hem {uilen leven. Ì 

De daghen vaa den menfch zijn kort, her ghetal van fijne job 14. 
maenden is by u. Ghy hebt fijne palen gheftelt ‚ die niet 
vooreby hegaen en ſullen konnen vvorden. 
oooh is uvve gedenekeniffe voor eenen menſch Eccli. at. 

die vrede heeft in fijn goede? 
VVy ſtexven alle gader, ende yvy verdyvijnen ghelijck vva- z.Ree.14 

tere: inder aerden, die niet vveder en komen. 
VVieis den menfch , die tal leven ende die de doodt nieten Plalm.38, 

fal ſien, hy tal fijne Gele verloffen van de handt der hellen? 
Zijt bereed:, vvant op vvat ureghy niet en meynt ſal den Luc.r3e 
= Sone des menfchen komen: 
De fielen der rechtveerdighen zijn in de handt Gods, ende Sap. 
_ her tormeur des doodts en {al hun niet raken. 

AEN-. 



540 
AEN-MERCKINGHE 

OPSHET. XVI BEELDE 

Wat ſult ghn wenſchen in Get oordeel ghedaen 
te hebben / de deughdt N. oft De ſande N⸗ 

OO Schroomelijck aen-fien van toördeel 
des Heeren; Siet menſch vvarghy dan 

ſoudt vvenfchen ghedaen tehebben, doet 
datnu, ende bemindr{[a]dedeughdt, die u 
dan alleen fal helpen ‚als de verholétheden 
[B]uvverherten fullen veropen-baert vvor- 
den.vvelis vvaer dat [c]den Enghel de goe- 
de vvercken ſal verhalen,maer [pJden duy- 
vel fal u oock voor Godt ende ‘alle de vve- 
reldt vanfonden befchuldighen. Och hoe 
feerfaldan [Ee] den boofen vvenfchen ghe- 
voeghr te vvordé met de goede!o droevelr] 
fcheydinghe ! o deerlijckaen-tien! [c hier 
vvordt de vvereldt) die de menfchen nu {oo 
groot-achten) met den viere verbrandt; [a] 
daer {chudden deKoninghen ende Princen» 
hier falghegheven vvorden een onvveder- 
roepelijck vonniffe der[1]ftrafinghe,oft[k[ 
glorien. Ghedenckt dan, o menfch uvver 
uyterften,ende ghy en (ult in der eeuvvich- 
heydt niet fondighen. 

Her 
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Her XXX. CArPrrrei. 

Van den vierden middel om de Meditatie ende hare 
begheerten te vermeerderen oft van het 

uyterfte Oordeel. 

Voor-stellinghe der plaetſe, gheljtk in’t beeldt. 
Ghebedt, als Goren. 

Et i. point. Bemerckt tens eerſten / Datter eenen 
dach ban Godt gheſtelt is / Dien niemandt en ver meere 

meet / op Den welcken hu De wereldt in recht veer⸗ oopnec. 
dicheut ſal oogdeelen / in eenen man/in Den welcken Match.14. 
hu’t geozdineert Heeft: eens deels om Dat het bon⸗ Altor. 
niſſe het welck ghegheven is in’t befonder oordeel / 
oude uut gheſproken worden / ende Dat een ieghe⸗ 

lyck foude outfanghen eughen loon Des lichaems / 
naer Dat hu heeft ghedaen oft goedt / oft quaedt / en⸗ ⁊. Cor. . 
de Dat hetſelbe / alg eert inſtrument inſghelÿcks 
gheoordeelt ſoude worden: eens-Deels oock om Dat 
ſyne rechtvrerdighe ende heulighe oordeelen ſou⸗ 
den blücken / hee wel hp nu toe-lact Dat De quade 
boor-fpoedich zijn ende gͤhepreſen worden / ende De, 
goede verdruckt ende Gevacht: ’t welck Babid ber: 
facht hadde te verſtaen / maer niet en hadde konnen 
bearipen / tot dat hu de upterſte Gau alie beuden 

hadde bemerct. Ten laetſten / om Dat aen Chriſtus 
D'eeve ſoude weder -ghegjeben worden Loor de 
ſchande Die hu bp Jerũſalem op Den berch ban Dlie 
beten Heeft gheleden. Want hier om heeft hu het 
gogdeel Gan allen aen (nen Sone ghegheben / op 
Dateen-teghelck den Done foude beveeven / ghe⸗ 
lÖck Joannes fegjt:Daevom moet men onſen Hee loanu.s. 
te gheluck bieden Gau Dien dach / ende Dodt dance 
Ken / om dat hu De Bolcken oordeelen ſabin De ghe⸗ 
vechtichendt. Bemerckt ten tweeden /De teeckenen / 
Die Daer ſullen Gooz-gaen / hoe dat den Heere) ghe⸗ 
lck Jfatasg ſpreeckt / fal on voor flens Komen/ en: 
de ſal hefoecken in dondere ende bebinghe Der aer⸗ Iſaiæ ss, 
den / ende in eene lu nde ſtemme des ſtorin ·windts 
eñ on weder / ende der blammen des verſtindenden 
viers. Voor hemſeght Joehis een verſlindẽde —* Ioëla, 

J ende 148 — 
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Groutwelijes ENDE naer hem eene verbrandende blamme; ſonne 
beyt des ooge ende mane zjn berdunitertjende De ſterren Gebben 
bels, haer licht in getrocken / ja De ſterren (uilen upt den 

hemel Gallen / ende De ſonne fal berduuſtert wordẽ / 
Apo6. ende fal worden ghelhet eenen Hanzen fackjende de 
Sophon.r. matte ghelöck bloedt : Och met mat goeden vecht 

voept Sophonias: De ftemme Han den dach ded 
Beeven 18 bitter / den ſtercken fal Daer benout mar: 
Den / den dach Der gramſthappen / Dien Dach ie den 
dach der tribulatien ende benoutijent/Derr dach det 
berderbeniſſen ende eilenden Den dach dev dunſter⸗ 
niſſen ende der donckerheudt / den dach des nebels 
ende onweders, Den dach Des trompets ende ghe⸗ 
klancke:Renfset de werelt ghelück Sodoma bram: 
dende / een bier verwoeſtende D’ aerde/De zee / ſteden / 

Perris. torrens / ende De hoobeerdije Ber wereltzde elementẽ 
ſullen door de hitte ontnonden wordẽ / ende De aer⸗ 
De ende wercken Die daer inne zijn /ſullen verbran⸗ 
Den. Slaet uwe ooghen vont-om/fiet hoe Dat het De 
Gerftindende vlamme al bebanggt/ende Daer en is 
niet Dan buntheudt ende verwoeſtinghe; en falu De 
werelt ende hare ghedaente noch konnen behagen? 

De trompet⸗ Het z.pomrt. Bemerckt dien Donder ban De trom⸗ 
te bog En⸗ pette des Enghels: Stactop alu doode; ende hoe 
ghels: —— Dat de verdoemdeſtele met eenen grooten ſthroom 
op she deede pedwonghen wordt aen te doen Haer lichaem:maer 

De heulighe ſiele doet Iet felfjte aen met ſeer groote 
blydſchap / ende let oock op De t' ſa men ſprekinghe 
Gan bende / ende neemt boor oogen” tahebeelen ban 
eene goede ende quade confciëcie. Stet Daer na hoe 
groste menichte ban Golcke datter komen upt De 
ſteden ende ſpeloncken / Die al gaen na het dat Ban 
Joſaphat: ende naer Dat ghu deſe aert-Dachtelijck 
hebt aen-geften / ſoo onderschept jin dien au kont/ 
Den Konint ban eene ſiabe / den vcken Gan Den ars … 
met / den wyſen Gan een kindt . Waer fat Dan we⸗ 
fen De gunſte der menſchen / den rückdom / De glo⸗ 
tie /de wijsheudt deſer mereldt Sr daerom bevfoent 
doch / al dat ſoodanich is / eñ dat u bande bolmaecte 

-Scheydinghs heudt wederhout. Hier nae aen · ſiet hoe De ſchapen 
rig — gheſchenden worden ban de bocken / de goede van 

mieufchen, De quade/ De terwe Gau Get on kzuut ende Doe * 
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befe roepende ende huulende / feggen tot De bergen: Apoc. & 
Paltopons : Och tuat eene droebe / deerlücke / bez 
klaghelijcke fchepdinahe! Och wat en fal den 
menfch niet wenſchen ghedaen te hebben / om dat 
hp op dien dach fonde bu de goede gheſtelt wordenẽ? 
maer hiet en Helpen noch tranen / noch) bidden / 
noch huplen « Als danfal tot Ben oodt-moediahen 
mhefent worden: Klimt op-twaertsstot den vjcken/ 
machtigen ende hosbeerdighen: Bheeft defen 
plaecfe. Och met watfchaemte fal hu nederwaerts Luc. 14; 
gaen: Ais dan ſullẽ de rechtbeerdige ſtaen in groo⸗ Sap.s. 
te ſtantbaſticheudt teghen de Keuſers / Koninghen 
ende Princen Der aerden / Die Gun hebben benont / 
ude wechghenomen hunnen acbendt,/ Die fullen 
ſchudden ende beven / ſeggende ba hun-felben/ende 
fuchtende ban benouthGeden Des gheeſts: Deſe sin 
fp Die top ſomwölen in (pot hebben ghehadt / ende 
tu gelückeniſſe der lafteringen Op onverſtandige 
atiteden hun arm / voot· moedich / ende benout / haer 
lebẽ te weſen raſernije / ende hun eunde ſonder eere: 
fiet hoe fp gherekent zijn onder De kinderen Gods / Dekoſte ben 
ende hun deel is onder De Heplighen. Bier-en-tuf- DE vechter toe 
fchen fal dert Heere komen met groote macht ende * oogde, 
majeftent / hp fal komen in fne heulighe duuſen⸗ NEe· 
Den smet fijne alder heulichſte Moeder / ende fp ful- 
fen de goede toe-laethen /ende de quade verworpẽ. 
Terſtondt fal vberſchynen het teecken ban den So⸗ 
nedeg menſchen / claerder blinckende dan de ſon⸗ 
ne ; ende De kinderen Godts fulien hunne hoofden … 
op-heffen / ende De naer volghers ban het rups 
ende berfterbinabefullen hun berblĳjden / die nu 
Dun bleefth hebben gherruuſt met hunne begheer· Gals: 
lückheden / ende fp fullen hun berheughen met ee: 
ne on gheloobeljcke bldfchap fende dat fn in fh 
te handen ende monden zijefcijzeben zjn: ſÿne bij: 
anden fullen befchaemt worden ende berdivjnen. 
wat (ult ghu Ban Gerktefen gedaen te hebb: Baer Pperingenk 
naer fullen De boecken Det conftrencie apen-abe- confcrencies 
daen worden / ende De vaden Det herten fulien Hey: 
ppertbaert meden / dan fullen te boorſchjn komen 
elle guade mepminghen feer verborghen / ghe⸗ 
tzepuſtheudt / mepneedichendt / diverſche voor ne 

meng 
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mens Ban een-tegelijck / tot eene feer groote ſchan⸗ 
De ende Befcijaemthepdt Lan de baofe. Diet oft ghu 
faudt willen dat alie De berijalentijeden uwer ete 
ten voor een jeghelück open-baer Maven ; fiet fat - 
ghu nu in Defen boeck ſchrüft / deughden oftfonden/ / 
want niet en iſſer berborghen / dat dan niet en wort 
gheweten. Terſtondt ſullen hier nae bolghen bree⸗ 
ſelücke beſchuldinghen Chriſtus ſal hun berwten 
De twel -Dadeit, De heplighen hun bermaningen ens 
De evert: peten / de duuvels Gun in geven ende boos⸗ 
hedenjalle De cveaturen gun mie-beupr. Den Heee 
vefal gevufalem onder -foecken in lampen : Maere 
achtelú ck Den dach deg Heeren is groot / ſeer vreeſe⸗ 
lic. vore ſal Dien verwachten ffnen toorne is brã⸗ 
dende/ ende ſmaer om dragen:ſÿne lippen zjn bere 
bult met verſtooringhe / ende fijne tonge gheljck 
een verſlindende Bier) fijnen gheeſt 18 gijeljck eene 
oger -Gloedende beeclte um De volcken te bederben. 
Den ſondaer fal ſraen / ende jp fai Gan binnen ſien 
fue confciencie hem befc huldigende / ende De Dupe 
gelen ban alle Kanten berendt tot Den roove: waer 
fal hu henen vlieden? De helle fal onder gapen / bo⸗ 
ben ſal hu den hemel ghefloten ende Den Hechter 
gheſtoortſten: waer ſal bu gaen? 

Det outwober Het z.point Wemerct hoe dat als de boofe oberſtre⸗ 
roepelck 

vonniſſe. 

Matth.25. 

Roms. 

den ſulſen zijn/fao Dat fp nieten konnen loochenẽ / 
ende De goede fulien ghepreſen zjn / als dan het on- 
meder - voepelúek Benne ghe heben fal orden 
Bande eeum heut / te veten / van De hoochſte faircije 
licheudt / ende ban de reum ghe pijnen. Ten eerſten 
fal den alder goedertierenſten Jeſus ſeggen:komt 
(te weten van het cruus ende tvibulatte) ghebene⸗ 
dijde myns daders / ende veſtt Get rücke Dat u bez 
vepdt is Ban Het beghinſel Deg wereldts: Defe als 
Dan ende oock alle de Enghels fallen Gerbaeit zijn 
ban de miltheut ende oneundelcke liefde Godts. 
Ter contrarie ſullen De vooft hoogen: Bact ban ma 
(te weten Ban allen goet / uwen Dader ende Godt) 
ghu ver ma edide Ht eeuwich Bier. Oberleght ele 
woordt in't beſonder / ende in Dien ghu kont / verga⸗ 
Dect u noch eenen ſchat der gramſchappen tn dens 
dach der gramſthappen. Terſtondt fal't ah EN 

ert k 
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werck gheſtelt worden / ende Verite ſullen gaen fu het 
eeuwich leben / ende d'andere in Het eeuwich vier; 
wel aen / boeght u nu bp de goede ende beproeft hoe 
grooten blijdſchap fp ban De deughdt ende ban de eh 
eeutmige vufte ghenieten · Saet nu bu De quade / ende per r zoeten 
ober leght d' onverdraghelicke bitterbepdt Die hun aen fchouw? 
bp brenght foo dit bounis als hunne eughene can: Herben 

ſtientie om Dat ſu in Dev eeuwicheut ban Sodt / ban 
den hemel / ende heulighe brienden geſcheuden woz: 
den /ende met wat een ooge ſu den hemel ende vrien⸗ 
den acu-ften?; hoordt oock het feer droef af-fcheudt/ 
Dat fp nemen Gan hunne bekẽde Geienden:ende tere 
ſtont fal de gerde open gaende /bedecken deſe onfalt: 
gje menfchen ghemenghelt met de dupbelen onder: 
De twelcke zóu Beel Kaninghen / machtighe Peela- 
ten / Edele / eerghierighe / onkuufſche menſchen⸗ 
Staet eude maerdeert met eene veeljtheerdige ſcha⸗ 
le de wereldt ende have begheerlijckheden / ende ſiet 
hoe ghu nu ſoo groote perijckelen ſult ontgaer: 
Komt Gan daer weder om bp u uptberkorene / ende 
gaet met Ber herten met De ſelve na Den hemel / ende 
biedt hun gheluck. Ten laetften/gaet bu den Heere 
Jeſus het alder-faechtmoedichtte Lam / zynde nu 
tanckmocdtch ende lÿdtſaem / ende bidt hem Dat 
hp niet en berworpe ban ſjn aenftcht. Ick didde 

goeden Jefu / en komt niet in ’t oordeel met ie 
Wen knecht / maer doet met rap na uwe groote 
bevmbertichepdt ; want alle levende en fal in uwe 
teghenwoordichendt niet gherechtveerdight mog — 
den. Wat ſult ghu doen ſeght uwen Propheet) in pairs; 
Deun dach der beſoeckinghe ende allende / vanverte ice 
komende f Tot Wiens hule ſultghu vluchten? 
Och Heere) Baer eu is geene hulpe Dan in u/ abu 5 
zÿt mnen ontfangbhet/ mijne toe-blncht / mijnen Plalm.ses 
Godt) ick fal inu hopen. Shu fult mu verſaſſen 
han de ſtricken Des jaghers / ende Gan dat fcheep 
woordt: Saet Ban mp. Heere iek cn wille Gan u niet 
gheſtheuden worden / ick en tille u fontenue deg Ie: 

_ benden waters niet Gerlaten / noch nu noch in Ber 
een wicheudt. Want pie fal mu fchepden ban uipe Roms. 
liefde / tribulatie / oft benautheudt | oft hougher joft 
naecktheudt /oft perijckel / oft t ſweerdt⸗ Ick ben 

Sam herſekert / 
Ld 

— 
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berſekert / dat noch leben noch Engelen mach heer: 
ſehappðhᷣen noch krachten / noch teghen⸗woordighe / 

10b 14. 

noch toeko mende dinghen / noch ſterckheudt noch 
hoocheudt / noch diepte moch gheen andere creature 
ma ſal konnen ſcheuden Ban ume liefde. 

GEE: B DEN — 

—V V Le ſal may moghen gheven, dat ghy Heere, my in der 
* hellen foudt beſchermen, ende verberghen totdat 

uwen taorne voor-by gaet ? Want ghy al-der-faechtmoedichfte 
Oez ʒ. gr ‚fult komen gheljch den Leeuw , uyt het gheflachte van 

@Openmge bã 
alle bertgalen 
ſonden. 

Matth.24. 

Iuda, ghelick eenen beyr na dat hare jonghen ghenomen zijn, 
ghy fult teghen komen de goddelooft, dre nu We vermanin- 
ghenende im-fpraken tot der deught verfimaden, ende als dien 
dach ſal verfchijnen,dan ſullen verlich: wordende verborgent- 
beden der duyſterniſſen, ende de raden der herten ſullen open= 
baer zijn. VVat de onkuyfche, eer-ghierighe , goedt-ghierighe 
menschen ghehandelt hebben „Wat af-oodt fy ghedient hebben, 
fal voor de wereldt openbaar zjn ende dan ſal daer eene groote 
tribulatie zijn foo-danighe alffer niet en beeft gheweest vant 
beghinfel der Wereldt , noch zijn en ſal.maer alleeulijcken voor 
bun , die de deugbdt niet op - rechtelijck gheoeffent en hebben, 
Ende dieuwegheboden niet en hebben onder-bouden. °T is nu 
fWaer een Weynich tijdts veroodtmoedight te Worden, de laet fte 
plaetſe te houden, hongher ende dort re hebben, te lijden, ver- 

acht te Worden, maer als-dan fal d oodtmoedicheydt glorieus 

> _zijn,ende faleen betrouwen gheven 
voor uwe Majefteyt. 75 

Pfakm-49. 

nu moeyelijch te breken de beroeringhe der herten N. eens 
anders wille te volghen ; maer als-dan fal den ghehoorfamen 
ende verfforvenvan u lof hebben voar de gheheele wereldt. Dan 
ſal de verduldicheydt met het heylich Cruys blnchen , den 
veghen-fprekerfal met den boofen huylen. Dan fullen de be- 
naude hunne hoofdenop-heffen , Want hunne verlofinghe fal 
naken. Dan fal den —— flave van defe wereldt ghe- 
bonden worden met eeu wighe banden ‚ ende omringhelt Wor- 
den met fchroomelijcke vlammen. VVant een vier fal in uwe 
zeghen-Weordicheyde ontſteken. ende een ghevweldich on-Weder 

ORE Ee an uwen 
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in woven om-ganck; maer in uwe rechte handt fal verkoelin= 
ghe Welen „ende een kroone voor de ghene die u beminnen, ende * 

dieu ſoecken uyt. ghehetl hun herte. Och hoe ſeer ſal dan den ige 
boofen wenſchen gherelt te worden onder de goede! maer te bon jonchſten 

pergbeefs: Want die nu doof is tot de vermaninghen der deught, °°De 

_ fel met de fonden ghedreven Woorden in't eeu Wich vier : ende 
„Waer den boom eens ghèvallen fal zijn , daer fal dien blijven, Ecc! 
tag aenden Zuyden,tzyaen’t Noorden. VVie fal konnen ai 
peyfeu den dach uwer toe-komfle? Wie fal dien „nl k 

mr. 
ach.z. 

dellen? hoe droef is de fcheydinghe pan u o Heere , ende 

wyt-verkorenein der eeuwicheydt ? ende dat, om dat den 
B we eenen oognon-blick, , een weynich täjdts in dit leven 

en heeft Willen arbeyden. VVy zijn vermoeyt (fegghen fy) op 
den wech der boosheydr ende bederpeniffen , ende Wy hebben / 
fare Weghen gheWandelt ; maer den, wech des Heeren en 
hebben wy niet gheweten : Wat heeft ons gheholpen hooverdije 
oft Wat heeft ons ghegheven de beroemeltschheydt der rijch- 
„dommen ? alle deſe dinghen zijn, voor-by ghegaen ghelijck eene 
fchaduwesende vvy en hebben gheen teechen van deughdt hen- 
“nen toonen „ende voy zijn verteert. in opfe guaedtheydt … Defe poc.ↄ. 
fullen dedoodt foechen , ende fy on ſullen die niet vinden, endef) VBihſchay ber 
fallen begheeren te flerven,ende de dood: fal hun vluchten. Maer wpr- verkort. 
_de wergbeldinghe der goeden ſal ghensicchlick ende foet zijn, 

aen de vvelche hebbende vrat tijdts benaut ghevveeft ghesheven 
fal vvorden d eeuvvighe glorie, bereydt van het beghinflder 
vvereldt. Dan ſullen ſy u Heerelefus finghen eenen niewvven Vxod.rs 
fanck ;vvant ghy zijt glorieuſelijchen in hum groot ghemaccht, 
pvant <hy hebt het peerdt ende den opfitter, ende dic hun ver- 

drac ten, ghevvorperinde zee der allenden, in de eeuvvighe Apoc. 21- 
vlammen ; maer al-der-meeft „om dat voort-aen cheen ghe- 
rocp, noch droef heydt meer en fal zij noch op dat hun de fon- 
ne niet en fal vallen, noch eenighe hitte, ende voordt-aen {al 

_dengbeeft fegghen , dar fy fonden raften van binne vrerchen, 
„ende fy fouden verbeughen in uvveterhin-vvordicheydt. Ver- 
„leent my al-der-goedertierenften Ieſu, door bet bennenste wover 
ontfermingken » emdle door de hoefde , mer pvelcke ghy ons bebe 
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bemint, nu al-foo te leven ende de deughdt te oeffenensop dat ick, 
Hinder eewWicheyde mach ghenieten , endeu bekennen ende 
beminnen met gheheelder herten ende ghocheel mijne ficke. 
Amen. 

Practijcke om te oeffenen de ghedenckeniffe 
van het Oordeel. 

In den dach D Serfterte bemerken hoe dat ’t gere Dat top hier ſien 
beg oordeels blinckẽ / ende nu ban de werelt foo beel geacht wort / 
ſullẽ alle din⸗ als · dan gheacht ſal worden / als Den Deere ten oordeele 
Cdn —— ; want daer ſal zĳn De oprechte waghe ende Eerde ge = 
acht wozoen, Pejs ban alle Dungen, , î 

De tweede / alle deſe dinghen Bie op nu ſien / de felbe 
aenfchoutwen/als berganckelijck ende die met dat bzees 
fetijck bier beznielt fullen worden / ende berwecken Dick- 
Wils de berachtinghe der wereldt/ ende neerftichepdt 
doen tot d'eeuwighe faker, 
Be derde/dick-Wwijls fijn herte onder⸗ ſoecken / ende al- 

dus tot fp felben fpzeken : Diet alle dat ick nu pepfe oft 
Doe / ſal open baer wozden boo: de gheheele wereldt. 

—— De vierde te pepſen / dat alle menſchen als dart malt⸗ 
anderen gfjes kanderẽ gelick ſullen zn / ende datter niet ſwaerder en 
lijck zjn. ſal zijn / dan onghelyck ghedaen te hebben aen Godt ter 

liefden baneentgen menfche/die Bodt om fijne booſhevt 
alBer-meeft miſhaeght / gelijck nochtans de Wereldefch 
menſchen dagbelijcks doen, 
Be bijfde/in alle verſterbinghe peyſen / wat dat beter 

is / beſchaemt te worden boor De gheheele wereldt / oft 
Ale dinghen Door eenen biecht-bader alleen? 
bermantoens De ſefte famwilen als men de heplighe beeefedes 
tot hek ooge Beeren wilt verwecken / te fien/hoe dat alle dingen ons. 
beel, ban het oordeel bermanẽ: want foo beel Geligicufen als 

Wp fien / ſoo beelrechters fien wy; ſoo beel creaturen)fo 
beel befchuldigers ſien Wwp/ in dier Wop die miſbruvckẽ / 
d'aerde is dert kercher / daer De miſdadighe in ghefloten 

— ſullen wozden:de locht in ben fchzoomelijcken ſtoel ban 
den Kechtersals wp een ghedzupfch hoozen/lact ons bes 
mercken het gekraeck dar hemelen; ſoo dickwijls als we 
ſanck hooren / de beklaghinge der verdoemde: in dien Wp 
iet riecken / lact ons peyſen den brandt ban de gheheele 
werelt. Ten laetften/laet ons ſien Goedanich de din⸗ 
ghen zón ſullen / die hier nu zijn. 3 
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De febenfte/te pepfen in alle verkieſinge wat wy als mat fuit cvs 

dan fouden Willen ghedaen hebben. Hu worden onfe wenſchen us 
aoghen als met eene betooberinghe ghebonden / ende Get Den sonchitan 
bonniffe ende de redene worden berblindt; maer als dan be 
fulten de onwijſe hunne uptfinnichepdt fien/ende ſullen 
fegghen : Wp achteden hun leben te wefen eene uptſin⸗ s N 
nichepdt ende hun epnde fander eere / fiet hoe fp nu ghe⸗ °°PS 
rekent zn onder de kinderen Godts / ende hun deel is 
onderbedeplighen. 

Schiet-Ghebedekens. 

ppoet-feeckt met uwe vreefe mijn vleefch,want ick hebbe Pfalm,113. 
van uwe pordeelen gheyreceft. - 5 

En komt met uwen knecht nietin’t oordeel , want alle le- Palm. 142, 
vendeen {al in uwe teghen-woordicheydt niet gherecht- 
veerdight worden. A 
Dien 8 den dach der gramſchap, den dach der tribula- Sophon.t. 

tien ende duyfternifle , den dach des nevels ende ftormen 
van winde,den dach van trompetten ende gheklanek. 

den dach des Heeren is groot ende — jck, ende wie joel.s, 
Lal dien verwachten? 

Mm 3 AEN- 
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AEN-MERCGKINGHE: 
OP HET XVII BEELDT: 

Zu dien an tmiifelt in De verkieſinghe der 
deughdt / beſtet oft ghn in alle eeuwichendt niet 

en ſult wenſchen Dat Tijn Die verkoren hadt. 

TOor al bemerckt fa ]d'eeu wicheyt,ef 
V hoedarde Heyligé inden hemel,ende 
de verdoëde in de helle wenſchẽ de deughe 

Be tande ig Peter gheoeffent tehebben. O hoe lanck is 
Deeuwehert d'eeuwicheyt,by der welcker jarẽ, het geral | 

[B]vandefandekens,nochde [c]druppelen 
derzee vergeleken en konnen worden:daer 
den{p}boôó eensfalgevallëzijn,t zy na het 
Zuyden,'t zy nahet Noorden, daer fal dien 
altoos blijven, nech daer en fal voordt-aen 
gheenen E]tijdt, oft Joccafie,oft [s]doot 
meer weſen, dã d' eeu wige:fiet hoe dat oock 
maer ecne[n Jfonde den menſche in de helle 

hoe diet fous ſluyt. Och hoe dier foude den verdoemden 
Eer ee DE oock[1]een urken willen koopen,in dien hy, 
kn penitentieköde doen! maer ‘t iste vergeefs, 

“ende hy wordt vanſx den duyvel befpot. 
Siet dã wat,endein welckefr Jeeuvvicheyt - 
ghy nu fchrijft,vvant dar eens gepeyſt, ghe- 
ſeyt ende gedaẽ is,is eeuvvich,ende en kan 
niet onghedaen zijn. Och, och, oft u dit ter 
herten ghinck. Tine NE 

Hes 
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SRE Reet TT 
Hert XXXI CAPITTEL 

Van den vijfden middel om de meditatien te ver- 
meerderen , oft van de Eeuwicheydt. 

_Poor-flellinghe der placrfe, ghelück it beeldt, 
Shebed:, als horen, — 
HE „point. Ghelijck alle de ribteren bloenen inde Boelbert eft - 

zee / ſao ſrrecken haer alle fake na Deeutuichent, pel ed 
ende fommigije bederbelijeke dinghen berwachten ns 
eene eeumighe onbederbelückheudt maer fommige 
ſullen weder om keeren tat Raven niet / eñ daer inde 
blüven. Aenſchout da als unt een frhau-plactfe alle. 
creaturen / ende ober leght ap Hoe koeten tijdt alle 
Bingen boor-bu ſullẽ gaen nelijck eene ſchaduwe; 
foo veel bloemen / bruthten dierẽ ende wercken, al 
foo Dat Die voor ·aen nout meer in Der eeuwigheudt 
en fullen zün; ende fact uwe oogt op uſelben / ver⸗ 
ſekert zünde dat u leben gheljck de andere dinghen 
boor·bu gaen ſal / ende Dat't ſelbe nopt Ban in't aar: 
Deel bernieut en fal wordẽ. Al ſoo Ferren ban eenen xerres beeft 
berch ober-frende ſijnen ſeer grooten legher / ende ever ſzuenie⸗ 
ober legghende hoe korten tut gheheel Den ſelven Ser BEN 
ſoude leben / heeft beganſe ce meent « maet a aber- 
ſien hebbende de idelheudt der dingen / die ons van 
De deughdt aftrecken / laet ons onfe ooghen keeren 
tot De deughdt ende dreeuwighe dinghen. 

Het z.point. Bemerckt datter is tweederhãde eeu⸗ 
wicheudt / eene gelucktghe ende geerte ongeluckighe / 
ende Dat Get nootſakelck is een Gan tween te beer⸗ 
ben / eñũ dat het nu in ume machtig de deught te bol: 
gen / ende De ſalichſte eeuwichendt te berkrÿgenzoft 
eulaes de ſonde te volghen / ende gheworpen te wor⸗ 
Den in de eeuwighe eileuden Ober ieght hier wat Da Es 
deſe eeutuicheunt Le /te weten eenen one undeinelten / 29 
enbegrijpelgekenjende ſeer langen tüdt. In de ſelbe 
en ziju uiet alleenelijck Geel meer jaren / Dan daer 
zón ſterren Des hemels / ſanden der zee /orrde druppe⸗ 
fen waters fende oock bloemen ende bladeren Dev 

boomen / maer oock hõdert bunfent milioen? meer 
Ban al dit te ſamen. Ende at waer't Dat temandt 
Gans het beghinel af tot Den eunde Des werelots toe 
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Beel jaren telde / ende Dat hp Die af-troek Gan De eeu⸗ 
wicheudt / hu en oude nochtans nopt foo Geel kon: 

nieien begrÿpen / oft d eeuwithendt foude euen wel 
PB' eeutwich: gheheel ende oangebro ken blijven. Nu bemerckt hoe 
— ſeer Dat de reuwichendt vermeerdert De pijnen Det 

preborne, verdoemde /door dien at in De ſelbe gheene ſchorf⸗ 
Kress ſinghe gebonden en wordt / noch geenen trooſt oock 

uiet Gan een druppel waters / noch oock geen eunde / 
Marcy, want hunnen worm en ſterft niet. Ter tontrarien 

den groote falichendt Dat Gan de ſelbe eeuwich⸗ 
endt komt tot de ſalige / de weltke hebben de meeste 

berſekerthendt / ende ſeer Gevfekerde beftttinge ban 
het opperſte goet;want fp ent ſullen in Dev eeuwich⸗ 

Apoc.7 . heudt geenen honger noch dorſt meer hebben. wat 
Aen fer Ban Dat DE menſtch brenught tot ſoodanige upt: 

ſinnichendt / Dat hp de gheluc-faltahe eeuwichendt 
berſmaedt / ende al willens balt in De eeuwighe 

N pijnen / droefheden ende tor menten· VBoorwaer heer 
Seres. ick moet roepen met uwen Propheet: Ghu hemelſen 

berſchrickt u hier af / ende ghu have poorten wordt 
krathtelyck vermoeſt. Laet u Dan booz-fkaen dat 
u een Gan tween ober komen is / te meten / oft dat 
mp falich zt in den hemel / oft (’t welck niet ghe⸗ 
ſchieden en moet Dat ghu Gerdoemt zit in De helle} 
ende bepen(t wat gheboelen ghu als dan fout heb⸗ 
ben om De deughdt te aenverrden. 
"_Het3 point. Bemerckt in alle uwe ghedachten 
woorden ende wercken / Dat ghu moet een ban deſe 
twee eeuwitheden verkieſen: want al Dat eens ghe⸗ 
peuſt / gheſendt / oft ghedaen ſal zijn / dat ſal ecu» 
wich weſen / door Dien Dat eens ghedaen is [nieten 
Kai ou⸗ghedaen zjn:ende daerom ſal het ſelve den 
menſch oft eeumelück falich-maken / oft vberdoemẽ. 
Men moet hier om alle wercken vijpelijck ende bez 
bachteljek Doen / aen-gheften datter gheenen we⸗ 

drr⸗keer en is / noch fulcken berbeteringhe / dat de 
…_ __faken niet ghefchtedt en fouden zón; maer abelck — 

ze brt eenen fende mop fchjildever / wu ſchzüben boor D'eeus 
won) oee, wicheudt / alten erumich werck fat ſynen meeſter 
Dihcpot. Prüſen oft laken 3 want al worden De ſonden door 
—— De penitentie unt ghebaeght / nochtans en wordt 

Vonnooſelhendt niet weren geeen 
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GHEBED T. 
Mijneneeuwighen Godt „ ghy blijft alleen Stant-vastich, 

ende byu en is gheene veranderinghe noch verkgeringhe;, 
Want al verouderden alle dinghen ghelijck een kleedt,ende vers Pfalm.rot. 
anderden ghelijck een dechsel-Rleedt „nochtans ghy mijnen Godt 
zijt den felpen,ende uwe jaren enfullen met bef Wicken. Maer 
Wy het Werck uvver handen, vaten vanden pot-backer,die he- 
den zijn ende morghen niet en verfchijnen,verfuchten ghelijck 
alle creaturen,tot dat dit bedervelijck aen-doet d° on-bederve- 1. Cor. ij- 
lijckheydt , ende het Stervelijck aen-doet d'on-Stervelichheydt. 
Ende alfoo ons hier eenen kortentdt ghegheven vvordt omte 
leven, foo haken vvy tot het eeuvvich leven, maer eylaesloft vvy 
en kennen den vvech niet , oft dien ghekent hebbende, verlaten 
vyy den felven. ant vvelcken is anders defen danuvve voet- 
flappente volghen, die den wech zijt in t exempel, de waerheyt 
in de belofte , ende het eeuwich leven in den loon, foo Wanneer 
als dien dach inder eeu wicheydt verfchenen fal zijn? Och met 
boe groote ende on- vertellijcke blijd/chap ſullen wy verfaedt 
Worden,als Wy de deughdt fullen hebben ghevolght ,endeuwe 
flemme ghehoorfaem geweeft ? Och wat ghenoechtefal’t zijn, 
dat de felve naer feer veel eeuwen noch gheheel fal wefen! ende 
als Wy gelaeft fallen zijn met de beeche uwer wel-lufte, datter 

noch falzijneene on-uyt-purteljche zee ende eeuWige fonteyne! 
O faligen honger ende dorſt, ua den vvelchen volght foodanighe 
verfaedeheyt!O falighe verachtinge, die d'ceuwige eere verheft! 
Ofalige droefheyt ende arbeyt der deugbt ‚ma den vvelckẽ volght 
deeupvige ruſte ende blijfchap!Hoe Lieflijck zijnuvve taberna- Píalm s 

a kels Heere der beyr-krachtelmijne fiele verlanght ende verflout 
na de voor-heven des Heeren, ende het fchijnt dat alleen den tijt 

onfer tribulatienfeer kortende licht is„die t'eeuwvich gevvicht 
der glorien in ons vverdt. Maer nochtãs om dat den men{ch niet 

en vveet oft hy liefde oft haet voeerdich is , foo fijne vreeſe ende 
bevinghe my over-komen , d' eenvvigheglorie noodt my ‚ ende Plalm-st: 
deeuwvigeftraffingbe vervaert my.V Vat ſal ick doen? Lactons 
v mijne ſiele gaen in°t huys onfer eeuvvicheydt, ende laet ons 
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Fſalm.94. 

se Den II Boeck. Het XXXICap. 
een wighe jaren inons ghepeys hebben: nier en iffer ſaliger dan 
de goede eeu wicheyt, ende niet droever dan d'on-falighe.V vien 
foude bet InSteneeren oeghen-blick oft eenen korten tijdt te lac- 
eben „or im der beu wicheydt te ſchreyen? Hoe fal't hem laſtich 
Wefen doer de deught te laten varen de ghenoechte des Wereldts 
eenen oogen-blckdurede,die op d eeu wicheyt fal peyfen? VV ien 
fal denarbeydt van de deughdt ſwaer zijn, die fal aen-fien den 
eeuWwighen loon? Ghyo eu: wighe Wv azrheydt, aen-biedt eeu⸗ 

Wigbe eere ende blijdſchap; de werelt ’tchene maer eenen oogen= 
blich en drert: wat ſal ick wenſthen in alle eeuwicneden ver 
koren te-hebben?®at ſoude den rijchen vreck verkiefen,eyfchen= 
de een droppel Waters in de tormenten foo veel jaren lanch, 
maer te vergheefs? Daer is een al te groote fpatie tuffchen de 
falighe ende m-ſalighe fielen:d’on-falige oock om eene fonde ge 
floten zijnde in den eeuvwiehen kercher , te vergheefs wenſchen 
fyom eenenre tot hunne falicheyt, die foo veel jaren hunne her- 
ten versteent hebben , om dat fy op uwe weghen niet en ſouden 
peyfen,dien ghy in uwe gramfchap gheſvvoren hebt, dien fy 
in avveraste ſullen gaen. Verleent my alder-goedertierensten — 
Godt, alſoo — ende & eeuwicheydt der ſelver te bemerc-⸗ 
kLen, dat wkn in de ceuvve der ceuvyen mach loven. Amen. 

Practijcke, om datde ghedenckeniſſe der eeu- 
vicheydt vaſt in het herte beveſtight 

ſoude worden. 

Berfte. Bemerct int De creaturẽ Bick wijls d'üdelheyt 

—— — ſelver / eũ laet u vaſteljck voorſtaen / in Dien qhp 
al eeuwich eenige ban Die verſaect / dat ghp voor eene tüdeljcke gene 
nerwervben. eeuwige ſult hebben: geljck bp erempel/in Bien gp omt 

Godts wille/eere/ ghelt / eenich ghemack bes lichaems/ 
uwen enge wille in eenige fake verworpt / gnu en hebt Die 
niet verlsrẽ maer gn hebt de ſelbe / die te bazen tijdelijc 
ja osch maer bart eenen oogen-blick ent waren / eeuwich 
gemaect, Defe seffeningeis (eer — — 
mien die dickÿls met der daedt wordt gebzrußckt / oft 
met der herten voor gehauden. Gelick by nrantere baat 
feaghenigho zie feer tae-gedaernr aen deſen Boeck; beelt, 
huss/ acker / kiaderen / nemet foo als oft Bie vã Bode 
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af ghenomen Wierden / oft dat hu die ban u begheert / 
om inder eenwicheydt te bewaret/ ende am eenbich 
te maken. Berft oack dar het u bebolen fa! worden / Dat 
ghu ban plactfe/officie, wooninghe fult moeten veran⸗ 
deren; dat qghp fult moeren gaen in't perijchel uwes lez 
bens/ ende qheeftal’tfelbe Godeterfiondt ober met 
renen gewillighen ende ober ghegheben moet niet als 
oft gn dte ſoudt verlieſen / maer om’tgene dat glu Les 
miudt ceudsich te maken, Wät dat onſen Dalichmaker 
qbefepdt heeft bant de fiele: Die ſüne ſiele fal berlozen 
bebben/fal die vinden / beeft plactfe in alle andere Dits 
gen. Ende ent ocffent u niet alleen ín toe-komende/macr 
oock in voorleden Binghen/u de welcke gn eenen Wez 
Ber-fpannighen wille hebt beprorft / op dat gin diet 
mooght berbeteren/ende boogen tot profütelücke dingt. 
De tweede. Stelt deſe bemerchinghe doo: alle uwe 

wercken / te wetẽ / dat Die nopt on-gedaenen konnẽ zijn/ 
als fp eens ghedaen zijn / ende maeckt dat die ſoodanich 
zim / als ghy inder eeuWwichepdt fult wenfchen de ſelve 
gheweeft te hebben, ' 
_ De derde, Als uwe wercken ghedaen zijn / ober loopt 
Bie weder om / ende overleght u gebedt/ende uwe woor⸗ 
den / ende weet dat al datter tot dien oogbenblick ghez 
Baer oft ghepeyſt is /nu eeuwich is gheworden / Want 
bet ghene dat eens ghepepft/ gheſendt oft ghedaen is / en 
kan niet on-ghedaen zjn. 

Schiet-Ghebedekens. 

En menfch is de ijdelheyt gelijck gevvorden, fijne dagen Pſalm. 143. 
gaen voor-by ghelijck eene fchaduvve. 

Eens men{chen dagen zijn als hoy, ghelijck eene bloeme des Píalm.1oa. 
veldes fal hy uye-bloeyen. 

„Den Heere vveer dedaghen van de on-bevleckte, ende hun- Pfalm.36. 
_me erveniffe falin der eeuvvicheydt zijn. 

AEN- 
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AEN-MERCKINGHE 

OP HET XVIII BEELDT. 
Aen merckt De exempelen Der Heylighen / ende 

hunne woorden van de P.deughdtu 
boor·ghehouden. 

M dat ghy te ſtercker tot de deughdt 
verweckr {oudt worden , foeckt ende 

volghrt[a }d'exempelen der Heyligen,meett 
van uwe Patroonen, ende verfoeyt [B] de 
fonde,die u van defelve treckt,onderfoecke 
wat fy van defe deught hebbẽ gevoelt, ende 
ghefchreven; hoe fy die hebben gheoeffent 
door’t ingheven van den[cJH. Gheeft. Het 
befte voor-beeldt van alle deughdr is de [pn] 

„Moeder GodsMariasvan eenéijver ef neer- 
ftich geber[ re] S.Paulus;van de penitẽtie [r] 
S.HieronymusoftAntonius;väverduldich- 
heyt [ec ]de Martelaers. Siet oock wat{n]de 
Philofophen alleen verkeerendeindefcha- 
duweli]der deughtvandiegevoelthebben; _ 
hoe fy die gheoetfent hebben: waer-omen 
volght ghy defe niet? De mannen van Nini- 
velfeght den Salichmaker)f{ulléin'toordeel 
met dic gheflachte op-ftaen, ende fullen dat 
verdoemen; want fy hebben penicentie ge- 
daen door ‘tpredicken van Ionas, endefiet 
defen ismeerder dálonas.Ende’c{elvefeght 
hy vande koninginne vä den zuyden,die van 
heteynde der werelt ghekomen was,om te 
hooren de vvijshevdt van Salomon: ‘tfelve 
moeten vvy nemé van alle Philofophen,en- 
deons door hũne fchijnelijcke deught pots 
sen tot de vvaer-achtighe deughdt. 
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RIET ARMEE Capatrér: 0E 

Van den feften middel om de Meditatie ende haré 
begheerten te vermeerderen , oft van de 

na-volghinghe der Heylighen. 

Voor-fellinghe der plactfe, gelijck in ’t beeldt. 
Ghebedt, alg boren. 

H Et 1.point. Bemerckt Bat den Heere behalben de 
twee groote Lichten tm defe wereldt oock ghe ⸗ 

gheben / heeft ſeer Geel ſterren; dieſgheljcks dat hp Genes, 
behalven Chriſtus ende de B. Maget Maria heeft 
in De h. Kercke ghegeben De Heylighen / die ons alg 
mede-atefellen ende lepdtg-maunen op den wech 
na bet ipemelfch Jeruſalem ſoudẽ dienen. Siet oft 
abe haer bolabt / ende bemerckt / hoe deſe beel lÿ⸗ 
Dende ende kloeckeljck De quade geneghentheden 
berwinnende / ghekomen zón tor de upt-memende 
deughdt. Ten tweeden / at eere ſu Dodt hebben De Berrigen . 
ghedaen / berweckende ontallijcke Beel menſthen verwerkt ons 
door pant epempel ont Chriſtus ende fjnen vacdt te tet dedeuert 
bolghen / blinckende ghelück den Apoſtel ſeght / ge⸗ 
Wiek lampen tn De duuſtere plaetſen deſer wereſdt. · Pett.i. 
Oberloopt hunne ſchoone bictorit / hoe wel moepe: 
lück / Die fp ober hunne fielen verkreghen hebben / 
berloochenende d'eere /De welluſten ende begheer⸗ 
ten Des bleeſchs. Su zün gheſteenight gheweeſt / 
(eght den Apoſtel ban een gehouwen / geproeft ge⸗ Hebras. 
weeſt / ende Hoort verſlaen Des ſweerts geſtorven; ſp 
hebbe omgegaen in ſchaeps pelſen / in geuten vellẽ 
mebeeck lijdende / benout / gepynight / der welcker de 
werelt niet weerdich en was / in woeſte plaetſen Doe 
lende op ber gen ende ſpeloncken / eñ inde holen der 
aerden: ende Dit alle vm Door De getuughenifſe des 
gheloofs beproeft ghebonden te worden / ende De 
deughdt te berwerben. Ende boorwaer met goeden 
rechte:want aengbeften De deughdt foo uptnemen= 
De is / wat wonder is ’t/ indien De goede menschen: 
foo groate neerftichendt ende arbendt Doen in eeu⸗ 
wighe dinghen / alg De wereldtſche menfthen doen 
om Gerganckeldeken vijckdom te verwerben⸗ 

Hera. point. Bemerckt Dat de Beplighen ( gbelgek lhc. 
BER 
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fatob.s. den Apoſtel ſpreeckt) ong gelyck hebben gheweeſt; 
Elias (ſeght hu) mas eenen menſch ons ghelück / 
geboelende Het iden / voorwaer ſu Waren ban eene 
ſtoffe / onderworpen Door De et Der menfthelijcker 
natuveu De felge ellenden Deg lichaẽs ende fielen seit 
fiet/joe Geel Ban Gun eerſt Hebben gheweeſt grote 
ſondaers / gelück Mattheus / Saulus / Magdalena / 
ende hoedanighe fp daer naer Door De gdatie voorz 

Den menſch Godt ghewmorden zó. Ende dat een ieghelück bez 
vrooſch doo? kenne hoedanich den mẽſch te / door De nature / ende 
pe nature / ka wederõ hoedanich ende hoe groot jp door De gra⸗ 
eee ten kan weſen Ende en gen meret Miet aleenſück 

EDE AE De ſonden /die Geel Henligk Goor hunne bekeeringel 
maer oac Die fp ta De ſelve gedaen He abe / als Mon⸗ 
fes / Bagdygetruezende neemt heer vat oock uwe 
ellende eft De Godljcke bermhertichent.Gaet daer 
tra Goozdts ende fret hoe groot ſu baar oudt ghe⸗ 
worden zn / hoe getroum Gree m/berduid:eh/ vot⸗ 
mordich Bodt minnende / eude vberghelyckt uwe 

rp kleyne ende krancke deughdt met hunne deughdt. 
Ezech. 43. Thoont(ſeght Godt tot Ezechiei aen ’t voltk ban 

Iſrael den tempel / ende lactje beſthaemt warden 
han hunne beostjeden / ende laetſe dat gefiichte me⸗ 
ten / ende laetſe jun ſchamen Gan alle be Bingen (Die 
fp acdaen heben: maer wat fe den tempel anders 

Greg.lì. 24. Dart atelirek den H. Gregorrus het ſelbe uyt leght/ 
Mor.c.rr. het leben Der Heplighen / die den Heere ons Heeft 
mealderher: gheſtelt toteen exempel Die waerachtelijck won⸗ 
bss Deele ve in fijne Heyligen Voor al ſtelt voor dogẽ 
een voorbeat boor alle de Heultghen De alder-hepiichite maghet 
analte Hep⸗ Maria/als een Gout-beelt Ban alie hepitchept ade 
gen, Sodtbructhtichendt. Want ſo 1e De brouwe gekleet 
En met De ſonne Der veeht-beerdichendt / in De tuelctte 
Thomas. Godt Heeft gheſtelt fn tabernakel: mant-gheitek 

S. Tho mas feat / de frele aan -fchoumende de bal: 
maeckthendt Dev ſonne kan klimmen totde Cad: 

… Beljcke volmaecktheden inſgelÿcks beſchouwen⸗ 
Se heytighen De De bol-maecktheden van Maria ende hare heere 
en hebbẽ met ljcke deughden / fal (pn komen tot eene môderlicke 
former MOE kenniſſe Godts. Ten tweeden bemerkt Dat mda 
Fe ommgpor Miet voor komen en zyn gheweeſt ban Godts gra: 
“werhregen, tie / dat fp (ander acbent gekomẽ zjn tot de —— 

an 
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woant fp hebben de gaven bande Godlike mildt⸗ 
heudt met Heel maken / ſtrenghicheden ende bu na 
meteen gedurich ghebedt verkregen: ende hor ons 
Betamelijck Dat het is te betrouwen Dat up De ſel⸗ 
be ledich zijnde, oft wiet beel doende ſoudẽ berarÿ⸗ 
gen / in Dien op ons ba hun wilden ghelcken. 

en . Bonabentura maeckt De aldert heplichſte Bonavene, 
maghedt aldus ſprekende tot eenen menſch: Weet in Medit. 
boor· ſeker / dat tek mp-felben boor foo ſondich ende de vita 
flechtende onmeerds cij bã de gratie Godts achtede Chrifti. 
mheigek np / daerom enfchte tek foo wel qratie alg 
Dedeug hat. Borhter ghu mepnt / dat ick alle de 
gratie / die ick hadde /getzadt hebbe fonder arbendt / 
maerten te alſoo niet. Jae ickſegghe u / dat ick 
gheene gratie / gabe oft deught Lan Sodt ghehadt 
en hebbe ſonder arbendt / maer met ghedurich ghe⸗ 
bedt / bierighe begheerte / Diepe devotie / neel tranen 
ende groote benouthendt / ſprekende / ende peyſende 
al Dat hem behaeghde. Meet voor ſeker / datter 
geene gratie en komt in De ſiele Dan doortghebedt 
ende kaſtüdinghe Des lichaems . Ten Derden / e= 
merckt hoe ſorgh vuldich De Heylighen gheweeſt 
zun / om te ſoeckẽ ende Maer te nemen oock De min⸗ 
fte vehulpſelen der deughden: Hierom bedwongen 
eenighe door een eeumich voor nemen / hunne ton⸗ 
ge /eenighe Paaahenszenigie de handen. Want die Ecclirs. 
Klepue faken verſmaedt / ſal allenghekens af val⸗ 
len / ende Daer is dick Muls meer perückels om He 
ſlappicheßdt in klepe, Dan im groote ſonden. 
…_ Merz.pomt. Bemerckt ten eeviten / met hoe groote Potbervict 
bolherdinge de Heuligen ban un eerſte kintſtheut —— 
af voort·gegaen zjn in den laap Der deughdt;want 
bp alleẽ fat ſalich sin/die volhert fal hebt tut den ë 
ennde toe. Ten tineeden / hoe ſu Be deugt verkregen Marthas 
heben te meten gebeupekende Godts gratie / eñ en 
laten De hunne talêten niet ledich liagfs'es hebben 
fp dagelcs verworvẽ vermeerdermge Ber gratien 
ende aſſoo is hunnẽ voet pat gelijck een blinckende 
licht gewaſſen tot Den Goimaeckten dach. Berhopt Proeve. 
deſe oack Ban den Heere / erde volght naer De beſte — 
falbin ghe Ten derden bemerckt hee (p boz eene Ale HAES 
ane ſterckhent doorgaen Gebben het rats, 
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deughdt / ende verwonnen alle beletſelen / auders 
rückdommen / kinderen / quade gheneghentheden 
ende op eenen tüjdt vol brocht veeltüden. VBerkieſt 
ghu oock De beſte maniere des lebens / de ghewoon⸗ 
te ſal die ghenoegelijttt maken; ende ober · leght dit 
neerſteljck. Maer gaet tot Bodt den Vader / ende 
offert hemm den tof ban geheel't hemelſch heyr / ende 
Varchepden/ Die de Hheylighen voor ſüjne liefde heb⸗ 
hen verdragẽ / voor al De alder vierichſte liefde van 
De goeder Gods / in de welcke hu vander eeuwich⸗ 
hendt fn behaghen heeft ghehadt / ende door deſe 
bit am gratie / Die u noodich ie om Gun na te vol⸗ 
ghen / roept aen hunne voor ſprake / die niet alleens 
ick ſeer begheeren uwe ſalichent / maer oock unt 
nemende heplicheudt. Bedanckt Godt voor hunne 
glorie / ende biedt hun gheluck ban de ſelbe uut 
gheheelder herten. 

Ghebedt omte verwerven naer-volghingtie 
der Heylighen. 

O Salich-maecker der Wereldt , ghy zijt wel den wech, de 
Waerbeydt ende het leven, ende onfen leydts-manin defe 

onfe pelgramagie tot d' eeuwicheydt „die noyt her-haelt en han 
Worden : maer ghy bebt my oock de Heylighen in den felven 
wech ghegheven tot leydts-mannen ende mede-ghefellen. Ick, 
bidde u dan door het binnenfte uwer bermherticheydt, dat ghy — 
my Wilt gratie gheven, op dat 1ck bun kloeckelijck mach vol- 
ghen in waerachtighe ootmoedicheyt, liefde ende andere deugh- 
den , die uwen alder - heylichften Willeende mijnen roep van 
my vereyfcht.Ick ben beſchaemt Heere Ieſus, dat ich tot noch toe 
foo fchoone exempelen hebbe verſuymt, endeuwefeer heylighe 
in/ſpraken, die my hadden behooren-te trecken inde foericheyde 
van uwe falven. Eylaes! War iffer dat my vanden voet-padt 
der deughdt an trecken, ende dwinoht ter fijden te gaen, als 
any voor lichten foo veel door-luchrighe menfchen „die ghestiert 
zijn „niet van def Wereldt , maer van den heylighen Gheeft > 
Ocheftick nu eene ghenoechte kreghe om met hun, eenen oo- 
ghen-blickkloeckelijch teflrwjden, die feer begheere met hun te 

Ar regneres 
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gegneren ende u te loven? VVant in-dien ick nu bloo en ver- 
waertben in den frrijt;, hoe fchandelijck, fal't dan voor my zijn Beſthaemt⸗ 
met foo glorieufen kamp-vechters te verfchijnen voor u mijnen DU og Aar! 
Koninck ende mijnen Godt! Ickbegheere dan o Heere poort-aen vourber sie 
foo mijn leven aen te ſtellen, dat ick in de teghen-Woordicheydt —* der 
wwer Heylighen ende van uwe Goddelijcke Majefteyr niet be- genden. 
fchaemt en Worde, noch ook als ick fal moeten hen tot 
mijne vijanden inde poòrte, in den uyt-ganck_ van dit leven. 
Foorwaer ick [lof ende affchenbetrouwe op uwe oneyndelijc= 
kegoetheyt,dat ghy my nwe gratie niet en fult Weygeren,op dat 
ick met deughden N.verctert draghe uwen naane „ ende trecke 
endebekeere de fielen tot u, op dat die met myu in den hemel 
moghen loven ende glortficeren, van de welche ghy nu om mijne 
ende uwer dienaren ghebreken ghelaftert Wordt. VV ant eenen 
dienaer heeft Waerachtelijch ghefeydt, dat d'Apoftelen de 
wereldt bekeert bebben,niet dat de wonderliicke teechenen hun 
Wonderlijck maeckten maer het verfmaden der rijcdommen, 
verachtingbe der glorien „ende ontlaftinghe van alle faken de= 
fer wereldt. ie mjn 

O alder-falichfte Maghedt, ick bidde u verhoort mijneghe- 
beden, die ick heden voor w uyt ſtorte, ep dat ghy my , Welcken 
den Heere leſus xwen Sone hem gheweerdicht heeft met Toan- 

_ nestebevelen,pvilt vervverven cieract van alle deughden, ver- 
ſmadeniſſe van alle menſchelijche ſahen, ſuyverheydt der herten 
ende des lichaems,oodrmoedicheydt ende liefde. 

O faligne fielen dien nu defe eeuvvighe falicheydt is ghejont, 
aenfiet m uvven broeder „die noch ben doende pelgrimagie in de 
plaetſe des ſchrooms ende vvoeſte vpilderniffe,op dat ick u foude 
moghen naer-volghen. f 

O heylighen Enghel mijnen bevvaerder „die in den ſpieghel 
van de feer klaer-blinckende Godtheyt voorfiet mijne perijcke- 
len, val „ended'oorfakender felver: tek bedde u belpt mijne 
ghebeden,ende ſtiert my op den goedenspvech , op dat het u nies 
en-verdriete , ende u meten bedrei. dat ghy my bevvaert, 
macr u in der coupvicheydt moogbt verblijden. 

N 7 Omi 
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O mijne Patroonen NN. omringhelt my van alle hanten 
metuvvebulpe teghende vyanden , dieop my vallen, op dat 

Plal.so. gheen quaedt tot my en kome , ende gheen gheeffele en ghenake: 
aen mijn tabernakel.V V ant den Heere beeft hem gevveerdicht 

fijne Enghelen ende 1 te bevelen, dar ghy my an alle mijne vve- 
ghen ſoudt bevvaren. Komt dan alder-flerchöte wechterstot 
mijnder hulpen „op dat ick door uvve hulpe mach fien vvrake 
over mijne vyanden ghefchieden,ende met u in der ecuvvicheyt. 
mach loven ende gloriſiceren onfen Heeresn t landt der leven= 
de. Amen. 

Practijche om de Heylighente eeren. 

— J5 @ber-leeftneerftelijck de levens der Heplis 
al gen / ende daer en boven vergadert berfchepden, 
Weptghen, exempelen der deughden „ende over eghtdickwöls in 

uwerherten eenich ſchoon exempel / dat bequaem is tot 
bet beſonder onder-ſoecken der conſcientie ghenaemt 
Examẽ particulter: want Dit iseene krachtige medecijs 
neende rcmedie/ ende als eenen wel rieckenden appel/ 
om de krachten der ftelen te wogen bermaken. 

Eetweede. Arbepdt gachkanu te maken eene gelijc⸗ 
keniſſe Der manteren ende deughden van eenigen hep 

lighen Patroon. Bier toe bermaent ons Hen Apoftel 
z Cor.4. feggdende: Zijt mijne naer volghers / ghelück ick Chri⸗ 

ft naer belgher ben, : 
De derde. Leeft het eben ban uwen Patroon van de. 

maendt/neerftelijck/ ende ber-eert Hem door et naer⸗ 
volghen ban eenighe deught / ende begeert tot De felbe 
fine bĳftant /ende maeckt cen tafelken ban alle uwe 
Patroonen opdat gijn an De ure uwer doot humne Gul: 
pe moogbt begheeren / ende vrienden hebben om aen 
te roepen. 

Bederinghe De Lierde. Men vint ernighe die De chooren der Pepe 
bes Derraen Uden bedeplen op elcken daci ban de weke / aenroepen⸗ 
em ep ctchen De Des Dondachs de choozen der Engelen; des Maen⸗ 
dach ban oe daeghs D. Tanden Hooper, des Diſdaeghs de Patris 
mesrde (cle archen ende Propheten des Woenſdaeghs d'Apoſtelẽ / 
BEAM des Donderdacghs de Martelaren / des Vrijdaeghsde 

Confeſſoren des Haterdaeghsde Marghden. Maer 
mer 
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men moet boog aldtek wijls aenroepen de Koninginne 
der hemelẽ / ende D. Michiel den Peince der hemelſcher 
heyz · ſcharen / met den Enghelonfen be waerder. 
De vüfde. Be geffeninghe der ghener / die de eere Dez 

Beplighen bedeplen op alle uten ban ben Hage, is cock 
loffelijck. 

Sthiet- Ghebedekens. 

pEmint den Heere älle fijne Heyligen ‚ want de Hecte (al Pfal. 3e; 
de waerheyt verfoecken,ende over vloedelijcken beta- 7 
len de ghene die hooverdije bedrijven. — 4 

Doet mannelijck ende laet u herte verftercke worden alle IDidern, 
_ diein den Heere hopt. 
Een weynich is beter den rechtveerdigen, boven veel zijck- Plal. 36, 
dommen der fondaren. 3 —— 

Maer de rechtveerdighe ſallen d'aerde erven,en fallen op die ꝑd 
woonen im de ceeuwe der ceuwe, 

Bewaert de onnoofelheydt , ende fiet de rechtveerdicheyde, 
want het zijn de bevelinghen van den vreedfamighen 
menſche. 

wid 
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AEN-MERCKING HE 
OP HET XIX. BEELDT. 

Och hae grooten Liede ſoudt ghy hebben / in 
Dieu gp Be denghot NM.orffende!overeght 

dit neerfterijch, 

Dot he Emerckt hoe grooté vrede ghy four ge- 
—— nieten, ende hoe grooten eere ghy fout 
peetemede verkrijgen,in-dien ghy de deught oetfende 
en gelijc[A S. Franciſcus ende andere Heyligẽ 

gheproefc hebben, want[s de deugheis al 
tijtsmet{c] den vrede gevoeght, fy woone 

met dien t'ſamen ineen herte,endedoet{[p 
den Heere lefus daer inneruften Ick bidde 
u, ſiet hoe fy allegader de deught vereeren, 
aenghefien de groote foo wel als de kleyne 
befoecken del hutten ende [x graven der 
Heylighen.ja Godt ſelve eert die, ende ) 
d'Enghelen oock op de wereldt, ende deſe 
met Chriftus gheweerdighen hun met de 
heylige men{chen gemeyn{chap te houden, 
om de fonderlinghe groot-achtinghe der 
deughde,ghelijck hee blijckt in JdeH. Ca- 
tharinavan Senen‚aen de welcke denHee- 
re fijn herte gegeven heeft. Siethoe hooch 
Lijde Moeder Godts door dedeughdt ver- 
hevenis, Ter contrarie{[k |defonde pijnicht, 
ende maeckr ongeruft de fiele,ende berooft 
den menfche van alle eere,ooc in demeefte 
[rlijdelhedé ende genoechten der werelt. 

Herr 
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Van den fevenften middel der mediratie,oft van den 
vrede ende gheruſtheydt der ficle, die uyr de 

deughdr is fpruytende. 
Ver flellinghe der plactfe, ghelijck in't beeldt. 

Ghevvoenclick Ghebedt. 
Her r. point Bemerckt Dat De neerftichept ende gez arno meets 

pepfen Der menſchen daer toe alleenigch ſtrechken / foechen voene 
om dat ſy faudea verkrijgen brede eñ ruſte der her⸗ ch rufte der 
ten.Deu ghierighen ſchrobber deſer wereldt / den berten. 
eerghierighen ende curieuſen en heeft niet anders 
voo hem/dan om te verſaden fy berte / het welcia 
naer verganckelycke Dinge haect / om dat Ge foude 
mogen fegghen : Myne fieleruft /want gijp hebt Decis 
feer veel goederen voor Beel jaren ep-gelepi. Baut °° 
Be begeerten Der aertſcher menfche zjn gelijck bez 

roeringen /die de allendige foo large prauw/tot Dat 
fp genieten tgene fp begeert hebbẽ / erde daer inne 
Heede vinden die den menſchen daer niet ta binden at wereldt⸗ 
en kan;maer hp kau metter waerbept feggen: Ah Pr Aerdt 
hebbe in alle dingen ruſte gefacht/ende ick en hebbe zo armes, 
Die niet gebande; Wat al befittede hp geheel Be we⸗ ger 
reldt / bp is even feer ja dupfent-mact ongheruſter / 
Chelyck het blyckt bp de machtige van deſe werelt, 
Wat eene upt - ſunuchendt ig ’t dan te volghen de 
Wereldtfche faken / ende in ua alder-foetften Jeſu 
geenen brede te ſoecken? Ten tweeden / pept waer 

unt dat het gheſchiedt dat de beminners Ber Wes 
reldt geene vufte in gert ſche Dingenen vinden / hJun 
heghevende tot de ſonde ende af wyckende vaũñ de 
deughdt. Teu eerſten / om dat deſe diughen oughe⸗ 
ſtadich ende verganckelyck zyn / Daer ſy hunhert 
aen hechten. Tentweedẽ / om Bat ſy eene gedurige 
vreeſe ende ſorghe bp-brenghen ſoo wel om He ſelve 
te verkrygen / alg omte bedaren. Tenderden / ou 
Hat. den Beede ende ruſte Daer alleenlijckieë / dace 
gheene oorloge en is / maer dar alseen vleefthelncit 
menſche ſyner begheerlgehheden onderdanich is⸗ 
hp als-dDan aen be redene / aen Be wetten / ende aen 
Godt felve oorloghe doet / ende wapent ſyne fia 
Net ende paffien ſjnder fiele tegen De reene/ 
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jateghen de felwesende tegen Godt doet hyſe vech⸗ 
ten. Dae faldau daer Weede konnen zijn 3 Want Wie 

heeft Gem wederſtaen(ſeght Fob)ende heeft em 
ghehadt 8 ende Baruch: Hadt ghp gewandelt in 
den wech Godts, ghy foudt voor waer in eeuwigẽ 
prede ghewoont hebben . Want de oeffenaers der 
deughdt ender-Werpen de begeerlyckhedẽ onder de 
deughdt / ende de redene onder Godt/ ende hebben 
eenen wille met hem:dus over leght hee gerechtich 
ende fchoaan’tfelve is / ende verfoept de ſonde. 

Gorſake vee _ Herz point. Cen eerſten bemerckt van waer daer⸗ 
bereerten die en boben de beroerte komt in Be fiele Han den boo⸗ 
gn De boofe fen menſch / voorwaer omdat ho fgné Wille niet en 
menſchen zyn kan bol-Lbrengen Avant hp bevint dat feer veel men⸗ 

Doroth. 

Becli 27. 

Loan. 8. 

fchen eerten anderen Wille hebben / eũ Die pock tegen 
den ſhnen is / om Dief-wille dat hp heeft veel medez 
begheerders ende vrhers / ende Dat Veel eene fake 
fiet en Kannen befitten. Maer de rechtveerdighe / 
ende die De deughdt tee-gijedaen sijn vol brengen 
altyts hunnen wille / want fp en hebben geenen an⸗ 
deren ille dan Godt / eñ Daer en is miet dat Godts 
Wille Kan weder ſtaen. Want die geenen eyghen 
wille en heeft/ Doet nochtãs altöte ſyns felfs ille 
ende alsoo niet willende doen onfen eyghen wille / 
worden wp altyts ghevonden dien ghedaen te heb⸗ 
ben / ghelyck den B. Dozotheus plach te ſegghen / 
ei daerom doet ſulcken alle dingeñ na ſynen wille/ 
eñ zynde altyts blyde / gevoelt hp in ſyn herte eene 
gheduerighe maeltydt? ende aen-ghefteneenen fot. 
erandert gelyck de mane / ſoo blijft eenen wyſen in 

de wysheydt ghelyck De ſonne / ende volght Godt 
na. Ten tweeden/ bemerckt dat alle He ghene / die 
ſonde doet / ſlave is van De ſonde / ende De flavernije 
Bau de ſonde eũ ſondigen menſche is (aa groot / dat 
hoe wel hp fiet / dat hp ſhuen Wille niet en kan vol⸗ 
brengen / hp nachtans niet en Kan op-houden. Cen 
derden / Bemercht dat hee el eenen Baaren menſch 
ſynen epqeu Wille kan doen / dat hp daeramnict te 
gheruſter en ie, am Dat deu felven fErpt teghen den 
wille Godts / ende daerom is hy altijt es gegquelt met 
Bjoegige der conſcientie / e de alſoo daar fan erge 
vonniſſe en Woet hy niet ontſlagẽ maer ef ſchuldich 
menfch geoordeelt / aen geſien der ndr 89 — — ahetneit 
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ghelyck befchuldicht/ ende de felve Berdoemt eũ 
pꝓynicht.Och hoe grooten helle gevoelen de ſonda⸗ 
ren hier doorlende nietalleenlycken / die ſware fons 
Den doen/maer oock Die hunne gebreken dienen / eñ * 
eit arbepben niet om hunne genegentheden te doen (SEO, BBE 
berfterven. Ten vierdẽ / bemerckt ter contrarie / hoe veeprveenige 
groeten trooft komt daag den Vrede in de ſtele van 
den ern el hae ſchoon datis Het aens 
fien ban Den klaren hemel / locht eñ zee; wat vrucht 
den vrede brenght in eene ghemeynte:cũ ſchickt Dit 
tot de ſtele. Omte Weten hae Groot deſen Liede te 
achten is / daer Wp af ſpreken / moet men den hepli: 
ghen Apoſtel Paulus aenhooreu / als hp ſeght: BE Philip. 4. 
vrede Godts / die alle verſtant te bopen gaet:want 
daer enig geen ſake hyte gelyckẽ / een geruſt herte 
wordt van den Wyſen · man met rechte ghenoemt: 
Cene gedurige maeityt / eñ Dien gaet alle ſinnen te 
boven seri goũt ende filver en falntet geacht wordẽ 
in — 9 van Dien. Want hoe grostẽ fake iet 
(feat Dé 1, Ambzofiusjniet be weeght oft bereert Ambr.lib.r. 
te arden Booz vreeſe / niet ghhequelt te arden met de lacob⸗ 
achterdencken / met gheene droefheyt ongheruſt te 
worden / maer als op eenen ſeer ſekerẽ oever het on⸗ 
beroerlck gepeps te ſtillẽ in eene goede havene tez 
gen D'opftaende baren der wereltſcher oawederẽt 

_ Het 3. point. Bemerckt wat groote eere ghedaen Dat eere dat 
wordt aen De oprechte deught / oock in een ſlecht eñ id een 
onbekent menſche / eñ aoc hae de geveynſde deught opscehte 
by de Heydenen in de maeghden Van Befta en in De veugtjate 
priefters geeert is geweeſt eñ noch Wast, Siet hoe 
Be Hepfergen machtige des werelts eeren de Dep: Achan. in 
lighen noch int levẽ zijnde/ dat fp Kamen in hunne vica Anco- 
hutten als in kerckẽ / am raet te vrage. Der palleps „ij, 
Ban de Prince (feght Athanaſtus) ende alle hetier Don B, An: 
nincklck hof verdef: dẽ H. Autonius eenẽ mẽſche tonus weze 
verworpẽ in tunterſte eynde Des werelts:ſprekẽde bans werd 

_ Ban Conftantinug ende fijne fanen. Ende de grand vrrtert. 
Ber Heyligẽ zyn gelijck eene toevlucht / gelyck eene 
verlichtinge ban alte qualen: hae beel pelgrimagiẽ 
Worden derwaerts gedaend hae Geel, ghiften wor⸗ 
denver gefandentmer Wat eere WIDE: huane velt. 
uien vereert? dte de menſchen Wat tydts te voren 

(in-dien men aenſiet hun geflacht eit uptwendighe 
RN 4 goes 

Prov. 15e — 

—— 
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Soederen(in gheender weerden en hielden / oft oock 
et fouden hebben / in dien fp fonder deught Waren. 

ee eeve Ber Ten tweedẽ / fret hee oprecht ende Daft defe gere is/ 
Herughen is Daer d'andere wereldt ſche cece geheel del is. Dat 
oprecht ame (gelhek Chypfaftemus fegt)het roepen deg volcks/ 
gheſtadich· met welche fp de rechters pryſen ende toc-roept en 
Chryfoft. _Hamt niet upt der waerhepdt / maer Wier door Woet 
L.quòd ne- alteenelijck geſchildert Ben onwaerachtigennacm 
moledatur van de eere /’t weitk klaerlyck Bljcht / als fp van 
nis aà ſeipſo hunne officien af ghegaen zin. De ghedenckeniſſe 
Provao. Ganden rechtebeerdigen(feght den Wijfen-man)ig 

met lof / maer Ben naem ban Be goddelooſe fal Bers 
®e beuchoer ratten. Dedeughdelijche Worden Koninghen ghez 
tige — noemt / ende ſy zijn waerachtichlyck ſtercker ende 

machtiger (want fp heerfchaupije hebbẽ over Gunz 
Menoent. nen moedt)dan Die eenige ſteden in ·neemt; want fp 

ik zyn de befte Vrienden Gan den opper ften Koninck / 
Den welcken als hp de fre Wilt berecren / Wat en 
doet Gp niet! Bit betupght S. Francifcus/S. Do: 
minicns/den ſalighen P. Ignatins/S. Catharina 
ban Senen / met de welche hp sack ſyjn herte heeft 
gemangelt;andere veel / ghelyck JRagdalena heeft 
bp gheweerdicht te befoechen ende met groote gez 
mepnfaembhepdt te vereeren. Maer Wat fouden de 
Engelen doen / als fp ften dat huunen Koniuck faa 
grootẽ werck vaneen deuchdelyck menſch maeckt? 

Lueer4. Siet hoe waerachtich dit woordt is: AI Die hem 
De’ (chante verheft / fal Lernedert Warden / ende Die hem 
bolgbt nade gernedert/ fal Berkeven worden. Maer hoe groot 
wosherdt. atis de ſchande der boos heden bliickt upt dage⸗ 

Ickſthe ſtraffinghen der miſ-doenders / ende dat 
de menfchen/hoe boos ſy oock zjn / hun ſchamen vã 
hunne bsosheden / ende Dat niemandt en is hoe 
machtich oft Wijs hp is / die de boosheden diendt / 
die niet eenen ſpot en wordt van de ſyne / ende eene 

Rome beſchimpinge ſynder vrienden ende vijande. Want 
de ſpreucke van Den hepligen Paulus is feer reijn 
achtich: Cribulatie einde benautheydt in alte ſie⸗ 
levan den menfche die quaedt doet / maer glorie 
a eere ende vzede eenen ieghelycken die goedt 
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GHEBEDT. 

O Prince des vredes ende blijdfchap van gheheel de erde, 
ons herte ſoeckt in alle faken ruf?',een-seghelijck begheert 

vrede ende ſtilte; want dit is deenighe falicheydt mm defen onſa- 
lighen ſtaet ende ballingbfchap, vrede te vinden,daer ons leven 
eenen ſtrijdt is : ende daer toe zijn Wy gherechtveerdicht van u, 

om dat Wy vrede by Godt ſouden hebben, door u onfen Heere 
Ieſus Chriftus. Den arbeydt wan eenen-tegelijcken ffreckt hem Roms. 
om vrede te hebben, defe foecken d'onkuyfche, goedt-ghiewighe, 
eer-ghierighe menfchen,maer te vergheefs , Want de goddeloofe 
en hebben gheenen vrede; fy en hebben gheewen vrede , dan die 
uwe Wet beminnen. Ghy hebt ons defen uyt den hemel gebrocht, Iſaiæ 48. 
ende der wereldt verkondight.Ghy Wordt waerachtelick ghe- Pal us. 
moemt den Prince van den vrede,den hoeck-fleen, die tWee din- tig —— 
ghen een maeckt, ende verſoent inud onderſte met d'opperſte. ven. 
O hoe groot is de falicheydt van die ſiele, die ghy door de deught 
verheft boven d' onwederen defer Wereldt , ghevefticht in vene 
beylighe befchouwinghe : fy en fal gheen quaedt vreeſen, Want 
ghy zijt met haer : haer herte en fal met gheene begheerlgck- 
heden beroert Worden, Want ghy zat haren al: ſy ſtaet tuſſchen 

__voor-fpoedt ende teghen-fpoedt verfehert ende flslle, als op eene 
boochde, ende fy veracht alle dinghen. O onfen vrede mijnen 
Godt , wie fal my gheven vederen als van eene duyve, ende ick prat.ss. 
falvlieghen „ende sch fal ruften inde gaten van de ffeen-rotfe, 
sat hol vanden muere? VVant ghy zijt ghekomen om dat ick, Cant.n. 
grede ſoude hebben, ende als ghy ſterven ſoudt, hebt ghy my den 
vrede ghelaten , fegghende : Ich late u den vrede, ick gheveu loan-14- 
münen vrede. Heere zijt mijns ghenadich dat ick nieten gheve 
uwe erveniffe (die ghy mymet uwen bloede geteeckent, achter- 
gelaten hebt voor eene flechte fake van defe wereldt,die kranck 
ende verganckelijch „Ia vrede is uwe plaetfe gheworden,alfoo P(al.75. 
dat ghy oock niet en hebt ghewilt dat ueenen ternpel genaeckt zaarinck oog 
foude Worden dan van den vrcedſamighen Salomon;noch ghe- babes. · 
beren Worden dan in sijde pan vrede; noch ſterven, dan om ons 

| Nas vrede 
— 
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vrede te verwerven. In dien ich dan vrede hebbe , foo ben ch, 
verfekert „dat ghy Godt des vredes ende liefde met my fitle zijn, 
ende Wat falder dan meer zijn dat ich daer-en-boven foude 
kennen begheeren? Want. defen vrede gaer alle ver Fandt te bo- 
pen. O hoe groot„hoe groot isde ſalicheyt van een vrecdſanuch 
berte, niet te begheeren, niet hopen, niet vreeftn, miet te Willens 
behalven uwen 7 heylighen wille; niet ghepraemt te Worden met 
eene vroeginghe der confcientie ; tallen aren toc de doodt, tot 
uwe komste ghereedt te zijn. Indien iemandt dit eens heeft ge- 

 fmaeckt,sch en Weet niet (ſeght uwen Bernardus) oft fulch een 
al fchroomeljcher ende pijnzlijcher foude vinden voor eenighen 
tudt de helle relijden , dan gh-frnaecht hebbende de foericheydt 
van defe gheeftelijcke ke neersticheydt , Wederom te gaen tot de 

frveckingen, oft liever de meeyelid heden des vleefchs, ende We- 
derom acn-nemen donverfadelijche curieusheyt der ſinnẽ. Noch 
ghy en gheeft niet alleenlijck den vrede zen de deughdt, maer 
nadie volght noch eene ecu wighe ordimantie van uwe Geddo- 

lijcke M —— eene oprechte eere. VVant dieſy ſelrẽ met eene 
—— sore macht bed? vinght, Wordt een Koninck genoët, 

oin das Ì HH felven kan regeren. hy is een vechter van fy-felvë, 
ende is fijns elfs, om dat hy met ghevanghen en Wordt geleptin 

de {chult, ende niet gheworpen worde in de ſonde. Ende voor- 
Waorde deught alleen verdient eere; maer noch heerfchappijen, 
zoch hooghe * aten en konnen de hoosheyt niet eerlijck maken, 
met recht Wordt eenen denahdelijcken armen men;th meer 
van eenen-teghelgcken sh: acht, dan alle de macht der werelde. 
Vv Want eenen-vegbelijcken is foo groo als hy iin uwe ooghen, 
ende Heere ghy ſalt de ghene, die u beminnen , hier ooch verdes 

ren „maer die u verfinaden (allen on-edel zijn. PVacrachte- 

lijck heeft uwen Pſalmiſt ahefzydr : P we vrienden zijn uyter. 
maten eer cerlijck ghewarden, o Gode ayter maten Jeer & hare 
heerlijchbeydt verffercht . Maer alfbo ghy door uwzone opde 
kjche ontferminghe u GOEDE ADE bebt my voor uwen vrient 
te verkiefen; Waat ghy hebt my hennelijch ghamaecht alle de 
gh:boden ende raden die ghy van uwen Vaderhebt Ka 

| iaer , … joa 
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foo en wille ick gheenen vriendt van defe Wereldt zijn, maer u 
alleen uyt ghebeel mijn herte ende alle mijne ghedachten be- 

minnen , dminnelijck om-helſen tot dat den dach zen-komr, 
ende de ſchaduwen onder gaen, tot dat ghy voor my verſchiint, 
endeopent de ſchatten uwer hef leu „ die my bevindt hebt van 
bet beg) inſel des wemldes. 

Practijcke om te verkrijghen gheruftheyde 
der herten. * 

TT eerſten / fp-felben dick wils op deſe ende Bierges Oer geven 
che maniere oBeregeben : Minen Bodt ende mis Mus kele BI 

nen Al uwen atder-heplichsten wille moet in alles ghe⸗ — 
ſchieden, Genen -icgijelijcken kan berfchepden faxen —9— 
voor hem nemen / om t£ begroeven oft (far hert Daer te⸗ 
ghen is aft niet / ende kan fp ſelben over gheven. 
Tentweeden / in Dien eenighen teghen— ſpoet ober. 

komt / fijn herte vergadert houden ende peuſen: Var 
brede is ſoo veel ende meer weert / ende ghelijck iemant 
alle dingen gheeft voor fu leven / oock alſoo lieber alte 
Dingen verlieſen Dart bert Bede, 

Een derden / dick mijls ef gotmoedelijch te biechten. 
Een vierden boven al ſaerhtmoedichendt / ende Bers 

dreiven upt fijn herte alle verbittertheydt ende quaedt 
vermoeden. 
Ten büfden / tamelijcke bekommeringe;want Mar⸗ 
tha ís beroert door te Beel dingen. bier af beeft Icthro Ezod.s. 
oock Monſes berntaent. 
Een ſeſten / neerſtighe bewaringhe ber ſinnen. 

Schiet-Ghebedekens. 

En vrede Godts alle verſtandt te boven gaende. moer Philp.4. 

„onfe herten ende onfe verſtandeniſſen bew arn. 
O Heere ghy hebe ans tot ughemaeckt, ende ons herte is Auguftin, 
ong eruſt, tot dat het in bral 

Grooten edt is den grenen die uwe wer beminnen , ende P ſal.ars. 
hun en is gheene verargheringhe. 

In dea trede (Af ick t' (ters flapen ende ruften , want ghy Plal. a. 
Heere hebt my fonderlinghe in de hope ghs Rede. 

AEN- 



572 | 

AEN-MERCKINGHE 
OP MET. XX-BEELDT. » 

O hac gronten blydſchap heeft hy / Die de 
Beughot volgt! laet u Bit ten minften 

trecken tat de ſelve N. 

Heheel de[ajvvereldt en kan uherte 
Ce vervullen,dat beroert vvordt met 
de vvinden van[g]vericheyden begeerten : 
vvaer om laerghy u dan vande deughdr af 
trecken door [c]dvvafe (meeckinghen der 
fonden? te vveten,om dar ghy foudt mogen 
drincken uyt den ftinckenden {p] poel, om 
den vvelcken ghy doolt lancks eenen peri- 
culeufen endel ]krommen vvech, al-vvaer 
de{r Jhooverdije, onkuysheyt,ghiericheyt, 
locken defondenuin[eleene beefte veran- 

Bet vijcke deren, enderrecken u in den{aaf- gronde 
hin Gie, der hellen. Sietſ het rijcke Godss is binné 
—— u, vvaer om ſoect ghy dat te vergeefs elders? 
enſiet ſeer grootel K] blijdſchappẽ der deught, 

die't herte vvaerachtelijck vervullen, die 
den[1 \faligen P.Xavier, ende andere Hey- 
lighen oock in ditleven ghefmae& hebben. 
Voor - vvaer de blijdfchappen gheput uyt 
Godrdefonteyne van alle goedrt,vloeyen in 
herl iherte,ende verfaden cfelve;maer de. 
blijdfchappen{[N]gheput uyr den poel der 
fonden,verloopen ende verdvvijnen. 

Her 
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Her XXXIV. CAPITTIIL. 

Vanden achtten middel om de meditatie ende hare 
begheerten te vermeerderen, oft van de Blijd- 

fchap‚om vvelcke men de deughdt 
behoort te volghen. 

HE i. point. Bemerckt dat het den Heere Door ſyne De opzerhte 
| goevertierenbent;die hateefttot de menschen; Wel uſte 
alraa gheſchickt Beeft/Dat fp dou? Be wel luſte ghe⸗ ———— 
trocken ſouden worden omte wercken:ende in Dien 
De lichamelycke Wel luſte deſe kracht heeft / veel 
meer heeft de geeſtelycke / dat is / de ghene dic komt 
unt de deughdt. An Dien gp dan door de wel · luſte 
van de deüghot ghetrocken wordt / ſiet hoe veel bes 
tere ende meerdere / hepligher ende oprechter wel⸗ 
luſte komt upt de deughot / dan upt de vergancke⸗ 
Iypchke genuechte Ban deſe wereldt. Een cerſten / door Dt wet tre 
Dien dat de wel-lufte upt De wereldtſche ſaken ghe⸗- Der bert 
trocken / ſeer vupl/ leelück ende valſch is / alſoo dat reen 
Ariſtoteles ſeght Dat de vuple endelcelijcke VEEMmA: Ariftorre, 
kinghen / qheene vermakinghen en zyn / Door Dien eenie je 
Dat ſy ſulcks nieten: zijn / dan aen de ghene dic van track 
binnen qualyck gheftelt zyn / ghelyck (ſeght hv) de 
kinderen groot achten hui fpeel - dinghen / Die de 
mang verſmaden. Sp zm foa vupl / dat de Plilofs: Sp beridenr 
phen ende Poeten Berfiert hebben dat de menſchen de menfchas 
in beeften eude Wilde dierẽ veranderen / die bevan⸗N 
gen waren met De lief De van Circe: ende en iS niet 
ualyck Berfiect ; Want en fien Yop niet Dat cen 
aoveerdich menſche wandelt gelijck ee: pauw? war 

Dat eenen onkuyſchen Dertel is ghelyck een gepre? 
dat den gulſighen ghelyck een vercken ghedreven 
wordd tat ven bupc ende ſpyſe ? ende niemandt en 
iffer eerbaer, die Befe genegentheden daor fchaemte 
niet en bedecht. Ster Dan hoe leelyck ende verwor⸗ 
pen dat deſe blydſchappẽ in haer felven zon. Want : 
de vertrooſtinge der werelt (ghelychk den H. Ber: Serm.4. in 
nardus ſeght) is opzechtelijcken verworpen / ende vigil. Nati⸗ 
nerghens toe profhtelyck / ende het ghene dat meer vir, 
te vzeeſen is / fp ik een beletſel ban de — 

* ende 
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ende falighe vermaninghe : Want wat begeert den 
gulfighen menfche faa feer anders / dan een ſtuck 
vieefch/een oft twee lAchere beten , ende Die te aen⸗ 
genamer / hoe fp feldfamer zijn £ hier om baertmen, 
over zee / hier om worde frelen verlozen / dhemelſche 
erveniſſe veronachtſaemt / ghelijch d'eerſte geboor⸗ 
te van Eſauzende hier om komen religieuſe ordens 
ſomtydts in peryckel. A —* 

De hermes Hertz. point. Bemerckt Dat de vermakinghe ded 
5 F gheeſts ende der deughdt veel meerder is / dan die 

in van't ſichaem. Cen eerften/am dat het gheeſtelyck 
Die van het goedt cit vagz-ftellinghe beter eñ edelder is: Want 
chaam, hier om behooren wp liever te dervẽ onfe lichamez 

Weke ooge dande redene. Cen tweeden/om dat de 
gheeftelpeke gaederen blyven / en Dat d'andere ber: 
gaen. Maer waer toeſtreckt de Godtuzuchtichept/ 
eude welch ís het edelfte van alt Pooꝛwaer Godts 
Wat wonder is't dan/ dat ſyne ombelfinghe/ door 

Boe mẽGodt De welcke Wp hem als acn het opperfte goet wordẽ 
(at om Delft, oe. ghevoeght / ſeer foet ende genuechlyck ist Deſe 

geſchiedt / als De ſiele met Godt doop eene oprechte 
deughdt wordt gevoeght / maer meeft door Be liefde 
ende geeſtelycke beſchouwinghe / in de welcke Ari⸗ 
ſtoteles ende de Philofophen de falichepdt gheſtelt 

De blifchan Hebben. Aenmerckt nu hoe groote bljdfchappen de 
bee: bepuighen upt be felve ghevocſt hebben, foo dat fp 

de grootheyt Der felber niet en konden verdragen, 
ghelyck wy efen van Den ſalighen Ephzem/den faz. 
gen P. Xavier / als ſy riepen? Cis genoech Weere/ 
‘tis ghenoech. Maer de redene Waer ont dat de ſa⸗ 
licheydt in Godt is / als oock d'eenighe / oprechte / 
ci opperſte vermakinghe ban den menſch / is deſe / 
omdat Godt ſyn eynde is / ende al dat tot ſyn eynde 

be Baj komt / verwerft ſyne falichept. Een eerften/om bat 
menfch/ enve PP alleen Be ſiele verſaedt / maer afte d' andere Dinz 
niet deboe⸗ ghen geenfing niet meer Dan oft iemandt fp felven 
vcint, wilde boeden met roock oft \umdt. Sp ſullen ſeght 
Ofer 4. Ofcag) ſprekende van de gaddeloofen) eten eñ met 
Hieron. _WerfaeHt Worden. S. Hieronymus ſeght: Ghelũtk 

de rechtveerdicheydt verſaedt / alfoa De boofhepdt 
gheen weſen hebbende / bedrieght detende met een 

Te: Hdel Bedzorh / ende laet De buprkhen vande etende 
HE piel, Ende Iſaias geldek’t De wereltſche mals. 
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bype droomers / die hun laten duncken Dat fp eten / 
ende als fp wacker zyn / hebben ſy hongher. O wat 
onfalichepdt ist / te moeten putten te vergheefs 
met een Bat bal gaten ! te Vergeefs vatten na de 
locht: De uptfinnichepdt Ban den Wereltfchen mens 
fche is ſoodanich / ſeght S. Bernardus / dat hy hon⸗ Vide Bern. 
gherich zynde / met volle kaken de locht in-neemt/ in ſetmo⸗ 
ende hopet daer mede verſaet te worden; oft dat hy ne : Ecce 
in-neemt centen folfcrachtighen roack;Daer hp oock nos ich- 
niet mede ver bult en Wodt.Ende den IDfEn-man quimes. 
ſeght: Den ghierighen en fal met gheen geldt ber: Ecclet.s. 
Hult worden / ende Die de ryckdommen bemindt / en 
ſal upt Die gheen vruchte nemen: t welch oock ghe⸗ 
ſchiet in alle andere ſonden. Siet Salomon en had⸗ 
de ſyne ooghen niet gheweyghert / ende ho heeft 
gheſten dat het al Hoelhepdt ende ben autheydt Der Eccleſe. 
herten was. Ter contrarien die hongher ende dorſt Marth, . 
hebben na de rechtveerdicheydt / fullen hier ende 
hier namaels verfaedt worden. 

Het 3.point. Bemerckt Bat den menfch ig alg Dor: =- zorft bet 
ſtich / ende Dat den wereltſchen menſch met lange fte wordt 
ende moeyelycke om weghen foecht fijnen dooft te a ge 
Berflaê maer dat hp dien gelhck eenen water · ſuch⸗ — —— 
tigen menfche met wereldtſche ſaken vermeerdert / 
ende dat hp put alg upt eenen ſolferachtighen ende 
ſtinckẽden poel/Daer de begheerlyckheydt hem toe 
naodt « maer dat den rechtheerdigẽ mensche Goöt 
ober al teghen·woordich heeft / Die De fontepne is 
vanalle goet / ja dat het rijck Godts Bâmé m ond 
is. © hoe groote onweerdichepdt ende uytſuunich⸗ 
heptist/die te verlaten! Dit beklaeght deu Heere 
Doo? Jeremias: Sp hebben / ſeght hÿ / my verlaten Ierem.r. 
de fonteyne des levenden waters / ende fp hebben 
Booz hun ghegraven Water-putten/die geen Mater 
en konnen houden. Waer njue fiele heeft ghedorſt Pſalaa 
tot Godt be levende fontepne : Wanneer fal ick ko⸗ 
men/ende verſchynen? wanneer falick komen / ende 
ſult ghy mp vervullẽ met bldſchapmet u aenficht? 
Cen t\weedé/bemercht dat het ſeker is / in Dien ghy 
dedet den halven arbeyt ende moeyte om de waer⸗ 
achtighe iet /Die ghedaen wordt Loor de Wez 
zeldt/Dat ghy hier ende eeuwelpck falich foudt zyn. 

G HE- 



Pſal.ai. 

Cant.t. 

Pſal.azi. 

PGl.sz. 

576 _ Den II. Boeck. Het XXXIV. Cap 

GHEBEDT. 
G Helijck den hert fnackt na de fonteyne der vvateren, foo 

fnachte Godt,mijne file tot u. Mijne fiele heeft dorft ghe- 
hadt tot Godt de levende fonteyne; vvanneer ſal ick komen, 
ende verfchijnen voor u aenficht mijnen Godt? Gheeft my te 
kennen,dien mijne fiele bemindt, vvaer ghy vveydet,vvaer ghy 
rust in den middach ; op dat ick nieten beghinne bervvaerts 
ende dervvaerts vvoestelijck, te loopen na de kudden uvver. 
ghefellen. In dien ick mijnen ooghen flaep gheve, ende ruste den 
flaep mijns hoofdts, tot dat ick Heere leſu uvve plaetſe vinde, 
enderuste in u tabernakel! Int vvoeſte onbevvandelt landt ende 
fonder vvater fal ick u openbaren „op dat ick foude moghen fien, 
uvye kracht endeuvveglorie.En verberght u aenfchijn niet van 
my, vvant pvelcke is mijne vervvachtinge, en zijt ghy die niet 
Heere? Ich en fal niet mêer vvandelen moeyelijckeende quade 
vyeghen. VVant vat zijn de vvel-luften , om de vvelche vvy 
vermoeyt zijn ghevveest? en zijn die niet vuyl leeltjck,onvrien= 
delijck, om de vvelcke vvy onsfchamen als die gheleden zijn ® 
Vvaerachtelijck, vvaerachtelijch alder-ſoetſten Ieſu het i 
bitter „het is bitter ute verlaten. O uytfinnicheydt der kinderen 
van Adam? al zijt ghy teghenpvoordich,o zee van alle goeder 
fiet fy vlieden ende foecken leelijche Ruylen gelijch den poel van 
Sodoma,die den dorst niet en bluffchen maer ontfteken. O blijde 
fchap , die uyt u mijnen Godt ghenomen vvordt , hoedanighe 
bliefchap is die?hy Retſe; die u kent, die heeft geproeft Heere hoe 
Joet ghy zijt voor den ghenen die u beminnen. PV at foeckt ghy 

Anguft. in ijze fiele? vermaccht u inden Heere, ende by fal u ghevende 
Pfal.56. begeerten uvver herten.Soeckt u goedt,vvant ccm ander goedt is 

voor eenen anderen „ende alle creaturen hebbeneen huns goedt; 
De gewed poor de beesten is't goedt den buyck te vullen, niet ghebreckte 
te Ber beelen 
en is iet goet hebben,te flapen.op te ſpringen, ghefont te zäjn,voordts te bren= 
mier dev men ghenoft baren. Soeckt ghy, mede-erfghenamen van Christus, 

fulcken goedt? Waer om verblijdt ghy u? om dat ghy een meden 
ghefelle zijt van de beesten ? recht zarve hope op tot het goede 

van 
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banalle goederen.Vant ghy mijnen Godt zijt alleen het goede, 
ende kondt alleen het herte verfaden; ghy alleen zijt eene blijd- 
fechap,die feer vaft zijt door vene gheduerighe ghenoechte , de 
„ghenoechten zijn in uwe rechte handt tot den eynde toe: die 
zet dat ick heminne, als ithu mifnen Godt besmnne, die zit alle 
vol-maecht-blijvende ende vloeyende goet. Alle andere genoech- 
ten zijn kort „’t zy oft die komen uyt eere „’tzy us Wel-luffe, 
Want alle dinghen zijn verganchelijck ende on-feker . VVant 
Wie kan glorieren ban de guntie des Wereldts , de Welikeop —7 — bes 

LEADLY heal genen oogen-blick Wech loopt?fy is altijts on-feker, ende fmeecht 
ghelijck ĩoab, ende doodet u in theymebijck: fy vloedt foetelijch, 
binnen, ende is in’t eynde ghelsijck tene flanghe. De kinde- 
ren defer Wereldt ghevoelen de Stekinghen der ghepeylen , de 
knagbingben der confcientien „ deer die mede bedecht , oft eer 
mede te niet ghedaen Wordt. V Vat kan foet zijn fonder u, o op- 
persefoeticheydt „ onfe falicheydt ende blijdfchap boven alle 
bldfchäp? Beter, beter is eenen dach in uwe voor-falen boven. 
duyfenden; beter zijn de brockelinghen, die vallen van de tafel 
pan mijnè Heere,dan de ghenoeiliten van alle de wereldt. Heb 
bende daa alle dinghen inu, Waer-om fullen Wy u verlaten? 

evnegpelijsk 

Ick ver Wondere my van bet blinchselindefonne,van de fch
oop- Bern en 

beyde in de bloeme, van den fimake in't broodt, van de vrucht "2 eſt. o⸗ 

baerheydt in de aerdeʒ; maer alle deſe dinghen zijn van u mijnen 
Godt, ende’t en is niet te t wufelen, oft ghy mijnen Schepper 
hebt noch veel meer behouden voor u, dan ghy de creaturen 
hegbeven hebt „ Het fonde my miffchien verdrieten te haken, 
in dien den wech lanck_ Ware door de Wilderniffe;, maer fiet, 

in dien ick Wille, ick mach nu uwen vriendt zijn door nwe 
gratie, ende voor u verblijden ‚ ende in een glieruf? herte u be- 
reyden eene gheduerighe maeltijdt, ende met glorie ende ce- 
ve ghekroont Worden . Siet, bidde ich, ſeght uwen Eccleſia- geocli 
ſtitus, met uwe ooghen, ick hebbe luttel tijdts ghearbeydt, 
ende ick hebbe groote ruſte voor my gheyonden, gaet tot haer 
ende Wacht hare goede vruchten ; Want ghy ſult in baer werck 
gen Weynich arbeyden, ende ghy ſult hacſt van haer gheflach- 
gon éen. Ick fal dan voords-acn ende nae defen ooghen-blick u 

oe Bers 

mnium $â- 

ctorum. 

sh 
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Heere leſum ernſtelgck volghen, ende de deughdt om-helfen: 
vvant indien ick dit ghedaen ſal hebben ‚foo fal mijn hert ende 

Pſalm 83. Mijn vleefch verbeughen in den levenden Godt zin dien ick vt 
miet en doe, foo en ben ick niet vervvachtende dan tribulatie 

Plalm7e endebenautheydt. VVat ismydaninden hemel,ende vvar be= 
nnb gheere ick vanuop der aerden! Ghy zijt mijn hope , mijn deel 

zo 'tlandederlevender. | 

Practijcke om de blijdfcap uyt de deughde 
te krijghen. 

B et verwin⸗ D Eerſte / als den menfche geboelt Dat hp ban de wet. 
nenfgnsteid ” lufte gelockt wordt / ſoo moet hu fgnen moet ſchorſ⸗ 
* tje fen/ende matigen de begheerte/Want ’t gene dat bp doo 
pd baigë, de ſonde ſoeckt oft hopt / dat kan hp beter ende profÿte⸗ 

cker berkrijgen daag ’t bidden ende fp-felben verwin⸗ 
nende. 

Be tweede, Doo dick- wijls als He wel luſte u noodet / 
foo peoft tghene S. Bonaventura pepfde/dat ghy die nu 
al hebt ghenoten/want daer en is gheen berfchrl oft ghp 
Be Wwel-luft waer -achtelijck oft alleen daor mepninghe 
ghenotert hebt / aen-ghefien dat na be felbe anders niet 
En blüft dan dzoefheydt uot De ghebrußckte Wel lufte/ 
Bie ghp met Waerachtighe blydſchap in den Deere ſult 
konnen foe:ken/ ende putten upt Be fontepren des Das 
lich-mal ets 
De derde oeffenen de berfterbinghe ende berfakingbe 

in groote ende kleyne ſaken / want dit is feer profdrelijck 
ende dit en fal niet (waer zijn / in dien wp weten dat ons 
ent dat Wp eenen ſoo danighen gefchapen trooſt achter- 
ghelaten hebben / eenen eeuwigen berepdt is in den he⸗ 
esel/ia gock eenen eruwighen trooſt in Dit leben. 

Schist- 
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Schiet·Ghebede kens. 

Ere dinckhebbeick van den Heere begheert, dir al ick Plala6. 
verfoecken, dar ick mach vvoonen in des Heeren huys 

alle de daghen mijns levens , op dat ick mach fien de wel- 
‚ Juften des Heeren, ende befoecken fijnentempel. 
ick ghdlgore te hen de goeden des Heeren in heelandt der Ibidera, 
‚devender. | | 
$y lullen droncken worden van de oversvloedicheyd: uwes prakss, 

huys, ende ghy (ult{e laven meeden vloedt uvver vvel-lu- 
‚ fticheyd:. 
VVant by uis de fonteyne des levens , ende in u licht ſallen Ibidem, 

wy her licht fen. , 

Oo d AEN. 
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Chꝛiſtus 
Beelt ons 
booz· gegaen 
in alle deugh⸗ 

0 | à Kef ie 

AEN-MERGKINGDE 
OP:HET XXL:BEELD RE 

Nen fiet ende volght nae Het voor · beeldt ban de 
deughdt N.dat u van Den eere gheteontie. 

Enmerct Chriften-men{ch hoe dick- 
wijls den H. Geeft, ende Chriftusden 

Heereu in{a ]deheylighe Schrifturegege- 
ven heeft fchoone leeringen der deughden; 
fiechoe [B]de devghe u toont, met hoe veel 
exempelen{c}den Heere lefusu heeft voor- 
ghegaen.{[D Jvolghe hem,aen fiet ende doet 
na her{r voor beeltop den berchgeroonts 
hoort{{r ]Chriftú ons op den berch leeren- 
de, dar wy hemendele Jde deughdt ſouden 
volghen Hoort[ Godt den Vader het fel- 
ve bevelende:tenlaetfté,{choutdel1}fonde; 
dietotuwebedervenifle u aftreckt va Chri- 
ftus ende den hooghen wech des Cruysoft 
der deughde te volghen. Want eenen iege- 
lijcken wordt bekoort, getrocken ende ge- 
lockt door fijne begeerlijckheydr, ende ge. 
noodt tot de fonde, door den (chroom van 
de ftrenghicheydrt die in de deughdris, oft 
doorde liefde van de wereltfche wel-lufte, 
die macr eenen ooghen-blick en duert. 

Her 
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Hear XXXV. Ca PITTEL, 

Van den neghenften middel om de meditatie ends z 
hare begheerte te vermeerderen, oft van 

de navolghinghe Chriſti. 

Voor-Hellinghe der plactfe, gelijck (nt beeldt, 

Ghebedt, als Goren, 

H Erx.point Bemerckt verft Godt den Bader u met 
deſe woorden aen-fprekende : Ziet wormken 

Der aerden jaen-fiet menfche ghu eenen Domp eenen 
koeten tijdt berfchünendezal-foo hebbe ick Godt de loans. - 
mereldt beminde / dat ick münen eenigen gheboren 
Sone ghegheven hebbe/op dat alte Die in hem ghe⸗ 
fooft nret en vergae / maer hebbe het eeuwich leben, Gat vi Da 
Ende aenmevekkt met hoe avooten liefde De Bodde: oor veert nije 
Weke goedtheudt u ſoodanighen voor beeldt heeft nen cerugten 
ghegheven / onendelÿcker ende volmaeckter Dan Seue acu De 
alle de Heylighen. Aen ſiet met hoedanige berwen na gege 
hu hem gheweerdight heeft Dit Boar-beeldt te ſthil· 
deren;mant in ’t ſelbe is de witheut Ban't eeuwich ſie noor beelt 
licht / ende het beeldt ban De maeghdelcke reumich⸗ ban ave 
hendt jende be gedaente ban het weſen deg Vaders / deughden. 
het fchaer-laken ende purper bã het dier baer bloct 
bant onbebleckt Lam. Ende bemerckt acit-geften 
dat hu foo koſtelijcken Goozbeeld: heeft geghebven / 
Het welck unt den hemel ig gheſonden / oft het bez 
taemtdat Dit ban u fal berſmaedt ende ber worpen 
worden. Peuſt dat Godt den Bader telt in't mid: 
Den Ban ons het jonck kindt Jeſus / ende Dat hu 
feght :°T en zu Dat iemandt hem verootmoedight 
ghelijck Dit jonck kindt / hu en fat niet komen int 
tick Dee hemelen. Omhelſt hem den meltken ſeer Ze meeſte ſa 
groot zijnde / is am ween kleun kindt gheworden jee aus 
ende minder dan d' Enghelen. Ten tweeden / acn- is onfen Sa: 
merckt ghelijck’tig De hoochſte falichepdt Godt te kemaker te 
fien / ghelück hu ie in Den hemel / alſoo iet De meeſte stenen. 
weerdicheudt ende ar vn | hiet Jeſus — * 
— Bo 3 8 KEI 
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te kennen ende na te volghen. Ten derden / mat cent 
droefheudt / om fog te feanben / dat het is Goor den 
Heere Ehriſtus / dat ho fp-felben aen ’tcrups geſtelt 
Heeft als een boor-beelt /met fou Geel tormenten ont 
Dat ha u foude ſalich maken / om Dat ghy / meeſt ghu 

aſtus Religieus /u faudt na hem boeghen / ende dat ghu 
toont ons bi nochtanst felbe veracht. Ten bierdẽ / dat den Heere 
wech / eñ wo door eene oneundelücke liefde ghedaeltis unt den 
kh pr el hemel, om ans Den mech te mijfen (tant hp is dert 

ee wech / de waerhepdt ende Het leben) om het dolen⸗ 
loans. de ſchaepken tmeder-om te brenghen: ende eplaes? 
— hoe dick wüls o alder· goedertierenſtẽ Jeſus ſteeckt 

au u handt unt / ende Daer en is niemandt die Daer 
mafiet: ghu voept ende mp wengheren te komen. 
Deij met Gee goeden rechte klaeght ghu boor wuiven 

Waiees. Prꝛopheet; Ick hebbe gheheel Ben dach de handen/ 
— uunt gheſteken tot Dit bolck / dat nieten gheloofde 

ende tegen muſprack: Och hoe druckelück ie't ue 
onenndelijcke goedthent / te hooren Gar nine Kinde: 

iede ven /Die ghu hebt ghekocht met den dierbaren fchat 
jobs: Hives bloedte : Daet ban ons/ wu en Willen uwen 

wech niet (meten. | Bt 
Derherevinge , Htr point. Bemerckt waer inne men den Heere 
ban oe oro Jeſus moet maer volghen / ende aenmerckt Dat abn 
Bracyren der ten eerſten ſult moeten Gerbeteren De Dep Krachten 
ſiele naer het Uwer ſielen / die door D'evf-fonde ſeer berargert zóu. 
ern Peuſt Dan Hoe heplige abedachten Dat Jeſus heeft 
Wijde ghehadt in fire memozie / hoe fupber fn verſt andt 

beeft gheweeſt Gau alle dolinghe ende valſhendt / 
ende ſynen wille verbremt van alle aevtfche liefde / 
ende verbult met d'oneundeliücke liefde des Vaders 
Onder ſoeckt dan uwe Dep krachten / ende arbeudt 
Be monden der ſelber te gheneſen door het erempel 
ban Cheiftus.Ten tweeden bemerckt inſghelücks 
de deughdt Gan armoede / bau ſaechtmoedicheydt / 
ban heulighe droefheudt / hoe grooten hongher det 
vecbjtheerdichendt in Chriſtus was / hoe groote 
bermhertichendt / ſunberheut dev herten / liefde van 

Niemant et brede berduldicheudt / Hher ende oodtmoedichendt/ 
* reed ban de tuelcke’t ghene 5. Leo ſeght / kan ghefendt 
maer te boige worden ban de andere Deugijden : Sp en meet Lan 

gheene rücke menfchen bevacht worden / er 
Lr > he GD edele 
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güele en moet? hun Gan Die ſchamẽ / want het mens 
ſchelück gheluck en kau tot ſoo danighe hoochendt 
tiet verheben worden / Dat fp met rechte behoorden 
te meunen / dat het Haer ſchande ſoude weſen te lÿdẽ 
tgene Dat Godt( zjnde in De ghedaente ban eenen 
ſlabe)hem niet en heeft gheſthaemt te lGden, 

Het 3. poinc. WBemerckt de maniere op De welcke 
d eeuwighe wijfhendt alle dinghen ſeer ſoetelck 
ende voorſichtichlck beſchickt / Goor-tuaer(gelijek 
DE wijſen man ſeght ſu en heeft nout eenige ditter⸗ Sap.8 

heut gehadt / maer Geeft heerljcke exempelẽ achter- 
elaten ín alte ſaken ban ghehoorſaemhent / liefde / 
upber boor nemen ende debotien. Dijn dan inſge⸗ 
lücks en wijckt wopt ban Den Goddelijcken wille 
hoch in u werck / noch in De mantere Des ſelfs / maer 
aen ſiet hem altijdt in voor ſpoedt ende tegen-fpoet 
meteen onveranderlück weſen: want d'aoghen des 
Beeren zón klaerder blinckende dan De ſonne ront⸗ Eccli.23. 

ſomme ſiende alle de weghen der menſchen / ende de 
Diepte Des afgrondts / ende doorſiende De herten Der 
menfchen/in de berborghen Beelen, En laet niet tue 

datu ſoo blückelücke ertpelen te — zijn voor⸗ 
geſtelt. Wãt hu Geeft ons een exempel gegebẽ / op Dat 
top fouden doen geljck hu ghedaen heeft. Ende die lotor. 
vat dat hu in hem blĳkt Die moet wandel gelijck *-loan.r - 
bp gewandelt heeft. Baer-en-bagen/bemerckt Dat 
top den Beere Chriſtus niet alleen en moeten wa- 
volgen maer oock onfen hemelfchen Bader, want ' 
is ons alſoo begot. Zit ghu dan volmaeckt / gelijück en, 
uwen hemelſchen Bader volmaeckt is. Daers acht me mirterië 
Bat de miſterien eñ deughden Der menſchelückhent ver miſche⸗ 
zün als een deure / dooz welcke ghuſaut innegaen Wickbevoe 
in de krachten des Heeren ende tot de bemerckinge —— 
banfGue bolmaeckthedẽ· Want den heere ſeght: Itk scanaijcke 
ben De deure /in dien temandt door muin gaet / Die vomaeckt⸗ 
al ſalich zn / ende hu ſal unt ende inne gaen / ende beden, 
hu ſal wepde vinden. Daerom bemerckt De vol-33238 
maecktheden Gods / als de lanckmoedichent / poor⸗ din iik 
fichtichendt / wÿſheudt / miidt heudt eude goethendt / ¶n — 

* € IVENIS ſteltſe boor u om Ha te bolghen. moribus. 
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GHEBEDT. 

Alder-minnelijch ſten Iefu,alder-claerste ——— 
Pieghel van alle vol-maccktheyt, inden welchen Woont 

Pfalm. 142. Para ge volbeydt der Goddelijchheydt, in den Welcken 

Eeeli.es. 

Plalm3s- 

Ezod. 25. 

Philip. 

de {chatten der vverentbeyde ende Wysheydt Godts verborghen 
zijn;van u we volheydt hebben Wy alle-gader; gratie voor gratie 
ontfanghen. Maer nochtans onſe fiele is noch dorre, ende is voor 

u ghelijck aerde ſonder Water, ‚(yen is noch in u niet verandert. 
Doet my dan deft gratie,op dat ick u mach na-volgen‚in u zijn, 
sn uleven, ende altijdts beroeren ende dat ick naar uwe teecke- 
ninghen in my-felven mach uy t-druchen de feer vol-macckte 
exempelen der deughden. VVant en moet ghy niet met goeden 
rechte klagen, 1n-dien ick ellendighen ende karijvighen kuecht 
Weyghere ute volgen? Hoe?al ich my fchamen? t is eene groote 
glorie den Heere te volge.Salick daer droefom zijn? maer ten 
fal eenen vechtveerdighen niet befchamen , wat hem oock aen- 
komt ended’ oprechte van herten hebben alrijts bljdfchap; want 
byn ide buhn⸗ des levéns, ende in u licht ſullẽ wyt licht ſien. 
Vat falich my dan vanu keert ende van uwe voetſtappẽ die 
ickroodt fien van den bloede, blincken van het vier der lieſden, 
die ick ohevoele eenen reuch an hun gheven, ende dat ick noch- 
tans tor uwe liefde niet en fal ghedreven werden? Ghy zijt het 
voor-beeldt dat ons op den berch isghetoontʒ ick begeere dit door 
awe gratie nate volghen, ick begheeren de krachten mijnder 
ſielẽ toe te eygenen. Verre moet voortaen zijn uyt mijne memorie 
bet gedruyſeh van de Wereldfche gedachten,van ijdele faken:ich, 
ſal mijne memorie vercieren met gepeylen van hemelſche dingen 
ende ick fal nemen uyt uwen tempel, dat is uyt mijn herted’ af- 
goden van mijne voor-leden delheydt. Och oft ich vergheten 
hadde dat achter is, ende my Strecken konde tot het genedat voor 
isoft ieraltijdtsop upeyfdesoft ick door al t gene dat ick smet de 
finnen begrijpe ghinghe in uwe kracht!hoe bichrelijck foude ick, 
konnen Stillen allede beroeringhen mijnder herten „in dien ich; 
Jore defe poorte der memorien » ghelijckick, valle voor my 

neme 
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nemete doen! Want foo haeſt als den vijandt hier inne gekomen De (onbe ef 
dende daer inne ghekomen is een ghenſter ken van hooverdge, fijn 

gramfchap oft onkuyfheydt, Wordt mijne fiele beroert, ende het ſiertẽ de ſici · 
verftandt Wordt verduyftert, alfoo dat ick niet en kan aen ſien 
wo Waerachtich licht(die daer verlicht allen menſche die in de loam 1- 
Wereldt komt moch de redene dre ghy my tot eenen leydts-man 
bebt ghegbeven.Komt alder-falichfte licht „ende vervult het bin- 
nenste mijnder herten op dat ack ny felven ende u mach kenne, 

…_ ende weren dat alle dinghen nieten zijnbuytenu : ghy alleen 
t, diezit, alle andere dinghen zijn eene fchaduwe ende 
_gdelbeyeder idelheydt. Verleent my ooch dat foo Wanneer ich, 
fal beken: hebben 't ghene datubebaghelijck , dat goedt, recht- 

veerdich ende heylich is, dat ich hoe Wel hlindt ende onwijs, dar 
voor fulcks oock mach oordeelen, Want ghy zijt d° alder-Wijfte, 
ghy zijt de machtichfte„befte fchoonste, weerdichfte om van een 
seghelijck alleen bemindt te Worden; ende ghy o eeuwich licht 
endeceuvwighe Wijfbeydt , onder-foeckt alle dinghen, ghelijck, 
‚ghy alle dingben ghemaeckt hebt: waer om en fal ich u wiet ge- 
„looven,maer hever de bedrieghelijcke Wereldt? ich biddeu neemt 

van my def? verblindtheyt„dolinghe ende onwetent beyt. Gheeft 
my dat ick gheloove de H.Schrifture u Woordt, ende uwe heyli- 
ghe Leeraers „ende mijne overfte. Maer aenqhefien dat het fonde 
is het goedt te Weten ende met te doen; foo gheeft my,bidde ick u, 

‚dar ickghenuechte mach nemen om te doen het goedt dat ick, 
fles gheeft my eenen beylighen wille, dat ich niet andersen be- 
gheeredan u, ende om u:laer het mijne fpijfe zijn uwen Wille ze 
doen „mijneygenvonniffe te verſaken, noyt Steunen op mijne ey- 
ghene voorfichticheydt. gelijck aen u goeden Iefu eene ſpijſe heeft 
gheweest den Wille van wwven hemelfthen vader. Och oft alle oant 
menfchen bekenden alder-ootmoedichften Ieſu, dat ick wwe dif 
cipel ben, niet alleenelijcken in dien ick den goeden Wille ende de 
lieſde bebbe{‘de vvelcke 1s den bandt der. volmaecktheydt) maer 
„gock als ick de oodtmoedicheydt hebbe om dedeughden te ver- 
korghen,ghelijck ghy uvveglorie verborght hebt, ende dat ich al. 
tijdts begheere de leeghſte plaetſe, ende niet den eerften ſtoel, die 
ick poor hasverdije verfoeye als het laken van een maen-fieche 
J Pos vprouvyyt 
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vrouvye. Ick, begheere alder-oodt-moedichften Ieſu met ute 
Wandelen; ichen begheere niet hooveerdich te zijn, aen-gheſien 
ghyu veroodt-moedight noch te fitten, aen-ghefien ghy mijnen 
Koninck ende mijnen Godt flact, noch genoechte te hebben daer 
ghy mijn hoofdt Chrifterefu ghepijnighe vvordt „ noch ghe- 
eert tevvorden, aen gheſ en ghy fchande verkaren! hebt . Ick 
(feght hy jen foecke mijne glorte niet , daer iseenen diefe foeckt 
ende oordeelt : al-foo beghzere ichte doen alle dsnghen tot uvve 
glorie,oft ich ete oft drincke, oft iet anders doe, ick fal verſma- 
denteghen-vvoordighe, verganchelijcke , ende verdvvijnende 
dinghensende begheere nu hemelfche ende eeuwvighe, my-felven 
#_over-gheven„ende alle dinghen door uvve gratie vanuvveal- 
derminnelijck, ffe hande onsfanghen. Amen. 

Practijcke ftierende tot de Naer-volghin- 
ghe Chriſti. 

pSerfterals gip twijfelt / ende miet ert weet wat olp 
feggjen oft doen moet/bemerct hoe Jeſus Chriſtus 

d'eeuwighe wijshendt bat ſegghen oft doen ſoude / ende 
aen roept fine gratie / op dat ghp hem mae bt naet- 
balghen. 

Ten tweedert / als gh zijnde ín ffilte ende ruſte u les 
Ben wilt fclhicken/fao gepft vat den Heere Chriſtus bp u 
teghen⸗woozdich is / ende ſchickt ende ſtiert alle uwe 
wercken na ſjnen veghel, 8* 
Ten derden aengheſien top eert ghebodt hebben ont⸗ 

fanghen ban Godt den Vader / dat we den Beere Chꝛri⸗ 
ſtus ſouden hoogen ende naer-volghen / Want op den 
berch Thaboz ig deſe ſtemme ban de Apoſtelen gehoort: 
Bit is mijnen beminden Done/in den welcken ick goet 
behagben hebbe ghehadt / hoort hem; foo moetert wo het 
felbe bolbgengten/ foo fcerals’tmogbelijck is . Want 
baerom ís’t Woordt bleefch gheworden / ende heeft it 
ons ghewoont / om dat het ons met ſhn erempel foude 
naoden / eñ dat ben mien fch hem daer Ha foude (chicken, 

Schigj- 
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Schiet- Ghebedekens. 

Oort na den Heere,als oft hy tot u feyde: Komt kinde- Palm. 3e 
H ren,hoort my,ick {al uleeren de vreefe Godrs. 
Komt tot hem, ende vvordt verlicht, ende uvve aen-fichten Ibid. 

en fullen niet befchaemt vvorden. 
Die naer my vvilt komen, dar hy ſy felven verloochene, ende Marthaé. 

fijn cruys op neme, ende my volghe. 
Ick hebbeu een exempel ghegheven, op dat ghelijck ick ge- loann.1je 
daen hebbe,ghy oock foo {oudt doen, ia 

AEN: 
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vuldige woel⸗ 
basen Gsdts 

Hd 
AEN-MERCKINGHE 

OREHENL XXI. BEELD IE 

Aen⸗merckt De weldaden ende gaben Godts / 
door welcke ghu met rechte tot N. De 

deughdt gheroepen wordt. 

Emerckt de wel-daden met welcke 
Godtu tot de deughenoode: te weten, 

beemeckt ong van del A |fcheppinghe,{» Jmeních-wordin- 
Kot uefds. ghe CERiSſSTIi, [c]verlofsinghe,[p ) Heyli- 

ghe Sacramenten ende. gratien. Daer en- 
boven Godr [er Jvoedtende kleedt u{r] ver- 
loftu vanveelquaedes ende ellende, ende 
ſeyndt u fijne gaven, door fijne[e]Engelen, 
ghelijck hy eer-tijdes {Jaen de Iſracliten 
ghedaenhecft, Godt geeft ror uwen ghe, 
bruyck ende vermakinghe[{r]denregen, [Kk] 
de Sonne, ende [1] was-dom van de vruch- 
ten, om dar ghy [M]de deughdt ſoudt vol- 
ghen. Endeaen-getien Godt dit aluyt eene 
groore[n liefde doet , en fult ghy oock van 
liefde niet ſmilten? wantheris beramelijck 
dar wy de deughde,hoe wel fy uyt haer-{fel- 
ven beminnelijck is, ende de fonde ver- 
foeyelijck, nochtans oock omde liefde van 
Godtronfen Heere, ende omde wel-daden 
met vveleke hy ons voor-komen heeft fou- 
den om-helfen. 

Hat 
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Her XXXVL CarirTEr 

Van den thienften middel om de meditatie ende hare 

begeerten te vermeerderen, oft van de weldaden 

Godts; met welcke hy ons noodt tot de 
volmaecktheydt. 

Voor-flellinghe der plaetſe, qheljck in ’t beeldt. 
Ghebedt, alg Doren. 

He „point Bemerckt ten eerſten / dat den menfch men mars 
ban Godt door fijne weidaedt Lan niet gefcija: 18 Goot om 

pen is na fijn Leeldt-ende ghelückeniſſe / ende Dat hu —— 
Baer-oin niet bep en is / gelÿck hetjonck ban eenen ihbe. 
wilden eſel / maer Dat ip Godt moet onder worpen Lob 1. 
ende gehoorſaẽ zón / niet alleen ſyner gebodẽ / maer 
oock fijner werckingen ende in· ſpraken in · dien / hu 
fón ampt wel wilt bedienẽwant hier toe is hu van 
Den Heere gheſchapen wien hu gheheel toe behoort. 
Haurentius Juſtinianus fegbt:D’ ingheborene Ves pTaurent. 
dene roept Dat een iegelück hem Godtſoude onder- 
worpen / ban den welcken hu heeft / dat hu tefal dan 
De afie glorieren teghen den ghenen Dre Daer mede 
ſnüdt / oft fal De fage verheven worden teghen Hem / 
Daer Die afghetrocken wozdttaetijck oft De roede op- 
geheven wierdt teghen den gienen /Die haer opheft. 
Ten tweedkẽ / ober leght De wel daet ban De menſch Door be ver⸗ 
woordinghe Cheiſti ende onfe Gevloffinge / ende Dat loſſugbe. 
top ghekdcht zón met eenen avooten prjs/ met Het 
bloet bau Get onbebleckt Lam / om Dat mp Gem ſon⸗ 1. Pct. 1. 
Den gloztficeven ende draghen in ons lichaem. Cen 
derden / hoe mel Dit groote dinghen zjn / nochtans 
wordẽ die ſeer verlicht / in dien mu aen· merckẽ / dat 
Godt ong van de eeuwicheudt af heeft berkoren DSoorde bevor 
boor het beghinſel der wereldt / op dat wy ſjne kuns kieſughe tot 
deren ende Gaten ter eeven ſouden zón / ende Dat hu Pe zcuwrade 
Daer toe middelen heeft ghrordiurert ende dat hj 5% 
aus / foo Gaeft als top gheboren waren / ghebrocht 
Heeft tot het heulich Boopfel / in De henliahe Werce 
Ke heeft op ghevoedt / ende in De oprechte Arcke 
heſtelt / dat Gp ons De heulighe Sacramenten 
eft ghegeben/ om Dat wu ſouden zjn een pd 

ozeu 
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kozen gheſlachte / een heplich volck / het bolck der 
vberkryginghe / ende om dat wy ſjne deughden ſou⸗ 
Den verkondigẽ. Alder bermhertichſten Dodt mat 
ſal ick uwe eeũwighe goetheydt weder gheven / ick 
die mp gheroepen fte tot u gheloof ende gratie / ter 
wijlen datter andere ontallicke Beel geboren wor⸗ 
den ende ſterben in De Hepdenftijap ende ongeloof⸗ 
ende fal’t my boor alie deſe Dingen ſwaer zijn De 
deughdt t'aenveerden / welck te /Defchoonbepdt/ ſa⸗ 
lichent / fraephent / rvyckdom ende De glorie minder 
fieles ſonderlinge ter wijlen ghu mp niet alleen foa 
groote dinghen en heat gegheven / maer oock noch. 
Geel meerdere belooft hebt, altjdts thoonende des 
Hemel / den ſtoel uwes rücks / onſen oon ende daer 
en-teghen verborghende De Helle / Want abu hebt 
Weber bemindt te worden / Dan ghebreeſt. 

Wp zjn om Herz. point. Bemerct Hoe dickwüls ghp fult kon⸗ 
miet Dooz 
Gods gratie 
eechtvheerdich 
ghemaeckt. 

GSalat.i. 

Ether. 

nen ghebruucken Dat woordt tot de Komennen It 
derde: Wu zjn om niet gerechtveerdight Door fijne 
gratie. Hoe dickwils hp u doo? ſÿne Soddelucke 
bermhertichendt / ſoo langhmoedelijck tot peniten= 
tie heeft verwacht / ende al gaender op eſcke ure Geel 
duuſenden verloren / hu heeft nochtans geſpaert / 
ûm Dat wine ſiele koſteljc was in fijne tegenwoor⸗ 
Dichent.Ten tweeden / oberleght Def woorden: et 
Heeft hem belieft /Die mp gheſcheuden heeft ban het 
lichaem minder moeder / ende heeft mu Dear fijne 
vatie gheroepen / am Dat Ip ſÿnen Sone in mu 
oude openbarẽ / op dat ick het Euangelie ſoude pre⸗ 
dicken:eñ voeght Dit tut eene geeſtelüycke roepinge / 
Booz welcke gijp uat’t midden bã eene quade natie 
ende De boofe werelt gheroepen zt tot het oprecht 
paradys ende ſalichent op Der aerden / tot eene Apo⸗ 
ſtolycke maniere Gan leben / ende Den ſekerſtẽ wech 
Ber falichendt. Waerachtelick fal een iegheljck 
fp-felGen toe voeghen het moort van Mardocheus: 
Sene klepne fontepne is ghewaſſen tot eene groote 
ribiere / ſu is bevandert in een licht ende ſonne / ende 
heeft ober⸗ghebloent tot ſeer beel wateren. Wart 
Heere ſoo haeſt als uwe ſtẽme ghehoort is in mÿne 
voren / ſiet ſoo zůn mp Pfamen met De ſelbe alie goe⸗ 
Beven ghekomen / ende ſeer veel gratien vvnde F 

oe 
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toet upt De zee uwer bermhertichent. Ten derden / Beſodere we 
bemerckt feet Geel andere beſondere wei-daden Dey dada Saug 
naturen, Dat ghu gekomen zt ban goede ouders / 
Dat ghu ghekreghen hebt goede meeſters / medege⸗ 
ſellen / ende noodt druft / dãt hp u ſoo Beel creaturen 
heeft ghegheben tat bermakinghe ende noodtſake⸗ 
ijckheudt .'Twelck Den H. Baſilius ſeer mel ber⸗ 

bolgijt in de eerſte Homilie: Bu heeft ghemaeckt 
(feat hu)jban niet / dat wp ſouden zijn / ende heeft 
gits voort·gebrocht uut het binnenſte Der aerdẽ / hu 
ade uat-ghelepded’ elementen, hu heeft tat onſen 
ienſte gegebẽ alderhande beeſten,om onſen t mille 

zün de regenen / de ſonne de berghen / ende veltach⸗ 
tighe landen ſchoon verciert / vm onſen P'ioille loo⸗ 
ende rivieren / ſpringen unt De fontenneu / ett. Wat 
al ick nu ſeggen alder-lierjten Bader / indis ick bez 
mercke / hoe groote ende veel on-geballen ende pe⸗ 
rückelen ander ober-komen/ende vbade welcke ghu 
u geweerdight hebt mp alder ſnootſten fondaer te 
bewaren eft verloſſen? maer ick en ſoude deſe dingẽ 
noch foo groot niet achten ten fwaer ick ſaghe / dat Wie Sous 
Die quamen ba eene onepndelijcke liefde Lande eeu Madara Bo 
wichendt ende die noch Booz niet. Diet hoe leelück erna 
Dat het is Godt niet willen meder-gheben weder · Ke vore 
keerighe liefde, maer Die te geben eene flechjte crea⸗ 
ture/ende doer fijne eughene liefde ban het opperite 
goeùt ende de deughdt N. af-abhekeert te worden. 

Het 5. point. Bemerckt ten eerſten Dat den dienſt : 
Gods gelijck S.Auguftinusfeabt)daer inne meejt AuguÊt. 
ghelegen ig/ dat de frele Bodt niet ondanckbaer en le on dands 
faude zijn;want Vondanckbaerhepdtis ban Bodt oen ams 
ſeer ghehaet / gelijck wy bat oock aen De menfchen 
ften /ja ſu is foo feev ban Godt ghehaet / dat hu alg 
ban binnen gevaeckt zijnde met droefheut Der her⸗ 
ten / ſeght doo Ffatas: Ick hebbe kinderen op-ghe: 1aiz ro: 
boedt ende verheben ende fu hebben my berfmaet. 
Siet oft hu alfoo niet met veden ban u en kan klas 
gen / indien gp fijne B. infprakt bevonachtfaemt. 
Alſſer thien melactfche gefupbert warẽ / ende maer 
eenen en bedanckte / ſoo ſeude Jeſus: Einder niet Luc. 17 
thien geſupbert / ende waer zijn De neghen⸗ daer en 
ds maer deſen bꝛemdelinck ghebonden / die Godt 

_glotie 
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glorie gaf . Sha 3út Gan Den Heere gheſugbert / 
wacht u Dat ghu ondanckbaer niet en verworptſj⸗ 
ne leeringhe / ende niet en bolght d' erempelen ſyn⸗ 
Der deughden. Ten tweeden / bemerchkt na het ſeg⸗ 

Bern· _ghen ba S.Bernardusg/ datter niet en is welck od 
© — ſeer belet dat onſe gebeden niet verhoort en worden 
heer onfe als d' ondanckvacr Gendt. Wat ts D' oorſaeck / ſeght 
gyeederon: hu / Dat Godt ons Daer wu funder op-houden bide 
weerdich. den / ſmeecken ende begheeren / niet en berhoort / die 

bu foo groote ende onberdiende gratie te borẽ heeft 
unt ghereckt— ende Bernardus andtinordt/’ten is 
niet beriſpeljck / dat wu begheeren: maer De hee 
gheerte en wordt niet volbracht / om dat top ons 

Seimse. danckbaer bebonden worden. Den ſelven ſeght in’t 
ſermoon ap het boeek Dev Sanghen: Ondanck⸗ 
baerhendt is viandt Der ſielen / berijdelinabe Der 

Seandanck⸗ berdten den / Gevitvon-naije Der deughden / Geritegt 
Baczippor vee der weldaden: ondenckbaerhendt is eenen verſen⸗ 
tet var begea ghenden windt / verdrooghende voor haer ſelbe De 
tie en fontepre der Gevtbeucittchepdt / den dauwe der 
oms komt· hermhertichendt / den vloedt Der gratien. Diet dan/ 

aen gheſſen den Heere u ſoos groote weidaden geeft / 
ende Die tat geenen anderen eunde / dan om Dat ghu 
hem door De deught ſoudt bereteren ende dienẽ / hoer 
danichiuck ghu hem behoort toe ghedaen te zn / 
ende fe berghelden aen foo grooten Majſeſteut. Ten 

mat dedãck⸗ derden / bemerekt ten eerſten wat Daer noodich is 
hactgeptvan tat danckbaerhepdt / te weten / uiet alleenlück te 
ons vocreyſcht ſegghen / Heere / Heere / maer ſÿnen tille te doen / 

want wat danckſegghinghe ſal't konnen zyn / in⸗ 
Dien d' eeuwighe goetheut met De lippen wordti / ge⸗ 
eert / ende met De wercken onteerte Ten tweeden / 
dat hu voor u neemt / waerachteljcken De Godee 
lücke goethent om niet te dienen / op dat gijn ſoudt 

Pfalm.55 moghen ſegghen: Ick ſal u ahetillichtjck offer- 
hande Deen / ende ick ſaluwen name beliÿden / want 
Die goet is / ende want ghu mu hebt verloſt unt alie 

Se danck⸗ trihulatien. Ten derden dat abp u-felben ſoudt op⸗ 
vaerheyt ber oſſerẽ met eene groote begeerte om alle fimarichept 
eyſcht eẽ ee ende benautheden / die Gan Godt foude mogen 
—3 — toe-abefouden worden / ghewillichlÿck t ontfane 

gen/ende met eenen u-felben geheeljck over-geben 
ans 
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mr Sweder - om beroaft te Worden ban alle He ſelve 
eldaden / in Diens hem belieft. ant indien wy 

faa veel goedts Bau ſyue handt hebben antfangen/ 
vaer am en ſouden Wp her quaet niet ontfangen? 
Haer ong hem in alles bedanchen/ende offeren een 
offerhande des lofs/ ende betalen aen den Alder- Plal.ss. 
hoochſten ouſe beloften $ ant eene offerande des 
tofs / fegbr bu / falnm bereeren / eude daer is den 
wech / daor welcken ick u ſaltoonen De falichepdt 
Godts. Want door deſe danckbaerheydt wordt 
Gadt meeſt ghenoodt om ſyne miſterient openba⸗ 
Fen/ Die ghebenedydt is in Ber eeuwicheydt. 

Ghebedt voorde V Veldaden, 

Tre fisle (Heere mijnen Godt) maeckt ugroot, om dat ghy 
u ghevveerdicht hebt my aen te fien uyt den hoogen ſtoel 
awer glorien.V V ant Heere Wie ben tekydat ghy mijns foudt ge- 
dachtich wefen, ende boedanich is het huys miins Vaders: ick, 
falu mijnen Godt ende Koninck verheffen , ende ick fal woven 
naem ghehenedyden inde euwe der eeuwe.ick falu alle dagen 
ghebenedijden , ende ick ſal uwen naem loven in de euwe der 
eeu We. Komt ende hoort alle die Godt vreest ende ich (al verrel- 
len, hoe groote dinghen hy mine fiele heeft ghedaen. Fan der Prov.& 
ecuwicheydt heeft hy my gheordineert van den ouden rijdt, cer | 
d aerde ghemaecht Was , ende fiende my in de ghemeyne ende 
onfalighe geftclteniffs van de hinderen van Adam, beſmet door- 
deerf fonde der werdoemenifft onder-Worpen „beeft hy my uyt 
ontallücke by naer duyfenden verhoren voor het begbinf:l der 
Wereldt „ ende heeft my eer ich Was, van der ceuWicheydrt be 
mindt‚ende als ck ou begonst hadde te vvefen, ende ich dit licht 
aenſach heeft by my verlicht met het Wacrachtich licht, ende 
de fonne der rechtveerdicheydt is voor my op-ghegaen ; daer 
veel andere met eene outijdighe doodt zijn Wech - ghenomen, 
beeft hy my ghebracht tot de gratie des Daopfêls , des ghe- 
loofs „ ende in den fchaer der heyligher Kercken , ende heeft 

‚my ghevoedt mer het vleefch ende bloedt van fijnen Sone: 
erde nochtans alder-goedertierenften Vader, wiftghyvander 

Pp fous 
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een wicheydt wel met hoe veel fonden ick u fom-Voijlen foude 
verftooren hoe dich-Wijls ich.u Wederfpanmich foude zijn. Maer 
nwe liefde heeft mijne quaedtheydt verwonnen, u vier heeft 
mijne koude verWonnen, uwe goedertierenheydt beeft mijne 
fonden ver wonnen. Ende vrat yfereeuwighen Vader , dat my 
fal konnen (cheyden van uwe liefde? hoe en fal ich niet gheerne 
ghehoorſaem zijn uwer geboden „ende doen allen uwen wille? 

| en fal ick miet volghen de deughdrende voetffappenvan uwen 
Palos.  alder-hefsten Sone? Mijne fiele ghebenedijdt den Heere, ende al 

dat binnen my is, fijnen beylighen name . Ghebenedijdt mine 
fieleden Heere, endeen Walt niet vergheten alle mijne verghel- 
dinghen,dieghenadich is aller uwe boosheden „ende geneest alle 

uwe ſieckten, die van de doodt u leven verlost „ende noodt u met 
bermherticheydt ende ghenadicheden. VV ant Heere indien ghy 
onsniet en hadt gheholpen „moch daghelijcksen bewaerde ; lut- 
zel maan foude onfe fiele in der hellen gewoont hebben: maer uwe 
banden , die my ghefchapen ende ghemaeckt hebben, die hebben 
kracht ghedaen ende hebben my van mijne vijanden verlost, (p 
hebben say met alle ghebenedijdinghe vervalt , want al dat ich 

Me gheſcha⸗ gefchapen fie, Aat zijn uwe gaven, met de Welcke ghy my noodt, 
Dat DEBDN gon dar ick u ſoude dienen: vvant ghy en hebt die niet gefchapen 
tat Godts om uvven t vvalle,oft om de ſchepſelẽ ſelve, maer om datſe uvve 
— wytverkorene , ende defghelijcks uvve uytverkorenen u ſouden 

dienen. Ende ich en smoet die miet min achten, om dat die aen 
andere oock gemeyn zijn; vvant dat is voor my eene feer groote 
vvel-daedt ende eere: ich dancke u daer voren „ende voor alle. 
prel-daden aen venighe menfchen ghedaen , ende dies te meer. 
hoe (ydat min bekennen oft u ghebenedijden . Ende boven al 
bedanche ick u, om dat ghy aen ons hoofdt, Christus Ieſus ghe- 
benedijdt , verleent hebt ee voeghen fijne menfchelyckheydt mes. 
bet Goddelijch VVoordt, ende hem ghegheven de kroone der 
ſchoonheydt, op das hy (onde zijn den Koninck der Koningben, 
ende Heer der Heeren. Inghelijcks voor allede gaven aen hem 
gbezheven „van vviens over-vloedicheydt voy allegader mede- 
ghedeylt hebben. Defghelijcks bedancheick u voor abe de vvel- 

… daden, 



Van de weldaden Godts. 555 
daden die ghy metuvve milde handt ghegheven hebt aen de al- Darin -teae 
der-reynichfle Magbedt M Ars A, ende voor dar ghy haer ver- 

koren hebt tot eene Moeder van upven Sone,ende ghoſtelt boven Die De Herle 
alle Enghelen. Ick bedancke u oock voor de ghetrouvve Engelen, — 
diehun Prinfchap hebben door uvve gratie behouden: voor de ebben, 
Heylighen die tot den eynde toe hebben volherdt om uvven't 
ppille „ende hebben over hen felpen ende de vvereldt ghetrium⸗ 

ppheert:ten laetsten bedanck ick u voor alle rechtveerdighe ende 
on-rechtveerdighe „die ghy mer uvve groardadighe gratie hebt 
voor-komen,endeu noch gevveerdicht dagelijchs te voor-komë, 
VVant Heere ghy zijt voeerdich, dat u hemel ende aerde gebe- Plal.65: 
nedijde, ende al datter inne i „ende dat alle dinghen vertellen 
wvveglorie. Och, och! oft ick alſoo leefde dat het u noyt en be- 
voude var uvve mildrheydt aen my bevvefen, ende dat ghy niet 
vergramt en vvordet om de boosheydt minder ghiericheyt „ende 
u aenficht van my niet en verberghde. VVeeſt gedachtich Heere Gant beer 
dat ghy defen vpijngacrt mijne fiele hebt ghebrocht uyt Egypten wevers — 
ende uyt de duyſterniſſen van Egypten; dat ghy vervvorpen hebt wijngacrr 
feer veel volchen, ende defe mijne fiele gheplant hebt ; dat ghy abeplant. 

leydts-man van hare vyeghen hebt ghevveest „ende die gheſtelt 
bebt op uvven heylighen berch,in de H.Kercke, ja oock in eenen 
gheeftelijcken roep.Ick bidde u door uvve onghemeten liefde, en 

‚_ppilt niet toe-laten „dat ghy vervpacht hebbende vander cen= 
vvicheydt ende gehopt hebbende ppijn-druyven , icku nu voort- 
brenghen foude vvilde druyven; dat ghy van my ſoudt fegghen Iſaiæ 5. 
tgene ghy eerrijdtsfeydet van het uyt-verkoren volckzich hebbe Verea, 
wgbeplant eenen uyt-verkoren vvijngaert, alle pvaerachtich 
faer, hoe zijt ghy my verkeert tot den quade ghy vremden 
Wijngaert?Ich bidde u laet defe ue gramſchap van my keeren, 
ende en fiet mijnen Wijngaert noyt verwoest, op datrer de diſte- 
lenende doornen niet inne en Waffen : maer laet mijne ficle zijns 
ghelijck eenen befproeydden hof, blocyende van deughden, ghe= 
liick een hout dat gheplant is neffens de loopende Wateren, dat 
u vruchtmach gheven op fijnen tijdt, op dat het niet en ghe- 
fehiede als ghy komt „einde niet vindende eene prucht van op= 
jk Pp 2 rechte 
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Manh æt. zechtedenghdt, ghy my foudt vermaledijden (ghelijck ghy ghe⸗ 

daen bebt aen den vygh - boom) ende dat niemandt gheene 
vrucht meer van den [elven en fie. Heere ghebenedydt de vrucht 
wwer handen mine fiele, op dat fy u t° allen tuden mach ghebe- 
nedijden, nu door oprechte deughu ⸗ ende Godrvruchricheydr, 

maer in der eeuvvicheydt met lof ende lof-fanghen ende fangens 
ende vierighe liefde. Arnen. 

Pradtijcke om Godt te dancken voor 
de VVeldaden. 

7 En eerſten / Bodt dick Wijls des daechs dancken bart 
alles / ſanderlinghe inde Miſſe ende onderjoechinge 

Der confcientie, 
ips Ten tweeden / herdencken De ſanderlinghe weldaden 
ati eg eenighe Heeft daghen Ban Den jare/ gheljck men fiet 

Doods. in't ghemepn ende openbaer gheſchieden in de h. Herc: 
ke; ende oock Den dach onfer gheboorte oft Ber naeftert 
Baer aen voor De gratie ban t Doopfel Gouden Doos feeft- 
dach / ende Lieren Die mer biechten/ten B.Dacramentte 
gaen /aelmoeffen te Doen / ende oeffenen andere Hodt- 
veuchtighe wercken. 

Tent derden / is't oock eene profüteljcke practúcke, 
Ende dat ſonderlinghe Des Don-dacchs/ alleure eens 
Weldaedt te ghedencken / ende Godt loben/ ende begins 
Hen alfaa op der aerden een hemelfch leven, 

Dankbare Ten vierden / men meet nier alleen tijs kest danckbaer 
heydt beor zijn boor groote / maer oock voor De minfte wel daden. 
grooteende Waer om D. Frantiſcus ghewaer woedende eenige in⸗ 
— wel· ſprake / bleef oock midden op de ſtrate ſtaen / eñ Danckte 

GSodt/ ende neemt dit oock voor eene ſonderlinge gratie 
dat ghy Godt kont dancken. 

Voor al dat Ten vüfden / neemt Waer dat alle tghene dat ons Laat 
en — iemandt toe-komt/ Gade moet toe gheſchreven woz⸗ 
ele den / ap dat Godt den autheur ban alle goedt „alle liefs 

de ghegheven worde / ende en verſtaet dit stiet alleenlck 
van beer fpoedt / maer oock ban teghen- fpocht. 
Want eenen medecyhn / die ſnijdt ende brandt, en is niet 
onprofiteljeker Dan den medecyn Die firijckt ende ver⸗ 
koelt, Aat fullen wp dan beter in 't berte he 
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ghet enbe met den monde uet - fpzekert / ende met de 
penne ſſcheyben /dan Godt lof / oft Deo gratias? Baer ent Augaſt. 

‚kan niet kogrer geſendt / noch blüdeljcker gehoort / noch epil.a7. ad 
grooter verſtaen / noch peofijtelgeher ghedaen worden. med. 

Schiet-Ghebedekens, 

—— mijn ſicle den Heere, ende al dat in my is Pfal.rot. 
NF fijnen heylighen name. 
Ghebenedijdt miju fiele den Heere,ende en wilt niet verghe- Ibidem. 

ten alle fijne vergheldinghen. 
War fal ick den Heere wederom gheven voor al dat hy my P(al.rs. 
_ghegheven heeft 8 
Komt ende fiet alle die den Heere vreeft,ende ick fal vertellẽ P(at.65; 

hoe groote dinghen den Heere mijne fiele heeft ghedaen, 
e bermherticheden des Heere falick in der eeuwicheydt Pfal.8g. 
finghen van gheflachte tot gheflachte ‚ fal ick verkend; » br] 

ghen uwe waerheydt met mijnen mondt, 

Pps AEN- 
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AEN-MERCKINGHE. 
OP HET XXI BEEEE. 

en - ſiet boven Godt / ende beneden Lucifer : 
ſiet eff hef beter is Lucifer door De ſonde / oft 

Godt door de deughdt te dienen. 

Hy moet noodtſakelijck een van dees 
K Fevveedienen,tevveten, [A] Godt,oft 
[Bjden duyvel. Welckisbeter?fe]dedeught _ 
noodtu dar ghy Godt,‚[p]de fonde dat ghy 
den duyvel {oudt dienen. Siet toe vvar ghy 
doer, ende merckt vvel vvar Godris; hyis 
[e]drij- vuldich ende een, {[r]defonteyne 
van alle goet.[c ]eeuvvich,[a Jal-machtich, 
[1]den alder-vvijften,{k]den alder-milcfté, 
alleen{1 jhet herte verfadende,alle dinghen 
[Mm ivervullende,ende overal teghenvvoor- 
dich,[N]den alder-rechtveerdichften,ende 
[o]den opperften Koninck. Gact by hem, 
ende offert hem gheheel{r Ju herte.ghelijck 
[eleene bruydt metliefdeontfteken, levert 
hem door [R] gheloove, hope, ende liefde, 
[slendetreêt vor fijne liefde al die ghy kont, 
brandende met eenen ijver van fijne eere; 
endedoet alle dinghen tor fijneglorie. — 

Her 
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Her XXXVII. CAPITTEL. 

Van den elfiten middel om de meditatie ende hare 
begheerten te vermeerderen, oft van de Vol 
maeêtheden Godts, door vvelcke vvy met 

redene verweekt vvorden,om hem 
door de deughde re dienen. 

KJ Oor - flellinghe der plaetfe, qheljck in°t beeldt. 
Bereydende Ghebedt ghelijck °s plach. / 
Het 1.point. Bemercht o Eihziftene fiele / Die ghe⸗ Ben menſch 

Taepein Wat om De deughdt tomhelſen ende tarde Meet ban 
volmaecktheydt / dat ghy noodtſakelycken Godt —— 
Boo? de deughdt moet Dieren / oft den duyroel Dao? oikos 
De fande/ende dat in alle wercken / gepeyſen / woor⸗ pe. 
dDen/begbeertensetc. ende fiet Wie ghy verkieft onz 
Berdanich te weſen. Want niemandt en kantwee Marth.s. 
Heeren dienen/ Godt ende Mammona; de Arche 
ende Bagan en konnen m eene plaetfe niet zyn / 
Daer en ig gheene over -kominghe ban Chriſtus 
ende Beltalsnoch daer enig gheene ghemeynſthap 2-Cor.6. 
vanderechtveerdicheydt met De bossheydt / noch 
gheſelſchap van het licht met de dupfterniffe. JP arr Wat vi duy⸗ 
wat dunckt u beter te Wefen t Ten tweeden / be: Belise 
merckt wat den Dupvel is / te wetẽ / den uwen ende 
Godts feer ſchadelycken ende wrerden vhant / die 
door de ſmeeckinghen der wereldt u noodt tot het 
eeuwich vier / in het welek hp gheworpen heeft onz 
tallycke veel RKoningen / Pyiucen ende lief hebbers 
Bes wereldts: Wat is Gp noch? Dp is een ſeer 
fſchreomelyck ende miſmaeckt Dier / in Get Welck 
gheene Godtvruchtichendt / gherechticheydt / noch 
mildtheydt enis / maer ceren kapt Ban alle ſonden 
ende quaecdt . Ende Gp noodt ons Haar eenen feet 
groeten haet ende nydt / dosr den Welck den bog: 
fen Lucifer berooft zynde ban den hemel / wel ſoude 
willen dat ap inſgelycks gefloten Wierden verde 
eeuwige blydſchab / ende ſouden zijn inde ſelve Were 
doemeniſſe met hem / eñ hier toe ſoeekt hp alte ſiſten 
Ende bedroch om ons tot de (onde teocken / ſonder · 
kingle tot haaverdye / eer-ghievichepdt ende liefde 

Pr 4 Ber 
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Der ryckdommen. Ten Derden / bemerckt dat He 
fande niet anderg en arbepdt/bpmaniere Ban (pats 
ken / dan Dat men haer faude diené; maer He deught 

lascenje arbepdt/datmen Goot foude dieren. Ten vierden⸗ 
Hb ſonde · peyſt Wat het is Den duyvel door He ſonde te Diene/ 
DO te weten / bedwongen te arden om te Deen feet 

verworpen ende on weerdighe dinghen / oballe ure 
ende doghen-blick ghebonden fe worden gen DE 
ketene Banden quaden ille / aen een verwoörpen 
erde flecHte falie/ende late ban De ſelve re worden / 
Want eenen ghierighen dient het gheldt / Ben on⸗ 

Bat — kupſchen de wel-tufte. he 

towmos ate Herzpoint. Een eerften / bemerkt ende begrijpt leen / enoe alle Klare E zi N 
biggen zjn door een levende gheloove dat Gout Wacrachtez 
gls mere leit IS Den aider - Beffen ende meeſten / die cenen— 
— ieghelheken moet Dienen / ende Dat hp waerachte⸗ 

Iek alleen is /aen gheſien andere Binghen als 
niet en zyn boas, em / daer om fepde Mopſes: 

Exod3: Die is/hecft mp tatu gheſonden; bemercht bat Ben 
— ſclpen is Ben älder edelſten gheeft / den alder— 

min relyckſten ende eenvoudichſten ſonder ceenighe 
me ghelinghe / cen m weſen / maer dry vuldich tt 

Bop moet si gerfoorten ende ouſtervelyhck. Diet dan oft het 
gen -iegeijek gagdaerlijchker ig te dienen / hem Die is / oft het 
Bt WI ghene Bat niet en is: der verganckelncke mercldt 
bp ie oe gon; tide uwe vngnden meer dan Ben anſtervelheken 
remie bä aug CODE, Centweeden / bemerckt. dat ho is De fou⸗ 
BOEDL, tepne Wan alle gsedt ende Bolmaeckthendt / ende 
gaen Dat hp alie Dingen uptnementlycken Ep - ſelven 

heeft. Haer am Sinte Franciſcus aldus plach 
te bidden £ Mhnen Godt / myuen edt / bet 
Gant mijns herten / ende manen at. Over-lusnt/ 
fa bien gup Wilt / Be volmaecktheden ver creatu⸗ 
ren / ende schicht de lief ve Der feluer tot Godt de 
fontepne der gaederen / in Den welcken Bie alle te 
ſamen zyn / ende daerſe upt ghevloedt zyn / ende 
daghelycks uüpt-vlgcden. Want hr Geeft alle 
dinghen ghiemaescht / ende alte dinghen zijn Boor 

Sap it. hem ghelyck een Druppel daus vallende in deu mor⸗ 
Waiego. Ihen ſtondt, oft alg ten aesken der waghen. Cen 
Hy is eeu⸗ derden / hy is eeuwich ende on verander Ick. Ghy 
wich eñ en· Deere ( ſeght David) zyt van de eeuwe tot in dE 
x*?eranocerliick eruwe / maer rp niet blijvende eenen vsuen 

we 
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nde nopt in eenen ſtaet; maer fn-Dien Wp fine 
deught ende geboden beminnen / faa fal hp ons met 
hem ceuwich ende ſalich makken. Taet ong dan dien 
Heere eeren/die altydts den felben is / ende Wiens 
jaren ntet en ſullen beſwycken. Ten Bierden/ aen: Onis afs 
merckt dat hp almachtichig/die met een woordt macheich · 
oneyndelycke werelden kan ſchapen / ende inſghe⸗ 
Weke op den op-flach Lan eene ooghe te niet doen. 
Aenſiet dit gheftichte der Yuereldt/ aenſchouwt de 

_ Seeenendelemeleit/hp heeft gheſepdt / dat deſe ſou⸗ yraiz 40. 
Den zyn / eñde fp zyn ghemaeckt; ie heeft met don 
vingheren gheweghen de groote ſwaerhepdt der 
aecben/ende miet ghewichte De bergen ghewegen/ Bere de fonte 
ende De heuvelen 1u eene waghe. lin is Be fantepne gomeor 
Ber woshept / die alie Dinghen ban de ceuwichepdt wijsjerdte 
beeft bekent / de nature, macht / volmaeckthepdt 
Ban alle dinghen / de beroeringhe / ghedaente ende 
ordinantie / ende fer onderſcheydelhck alle din⸗ 
ghen in ghewichte / ghetal ende mate / ende eſck in 
Bet beſonder / alle de hapren ons hoofdts / hy telt 
het ghetal der ſterren / ende roeptſe alle met haren 
name / hy heeft De wateren metter vupſt gemeten/ Iſaæ 4e. 
ende den hemel met de palme gheweghen / ende hp 
Beeft Van der eeuwichepdt Lao2 ſien den op ganck 
ende oanderganck ban alle menſchen / de verdienſtẽ 
ende quade werckẽ om ſiende alle wegen der men⸗ 
fehen. In dien bs hem alle menſchelycke ende Enz 
ghelſche etenthepdt waardt ghelcken / het is eene 
oprechte onwijstepdt. Sult gijn dan derren ſyne 
wercken beriſpenende ſegghen: Waerom hebt ghy 
ons alſos bevolen / oft waerom geſchiet dat alſoo? 
Daer en is gheenen raedt / daer en is gheene Wijf 
heydt / teghen den Heere, hp is den konſtenaer van 
alle dinghen / hy hevet al ghevonden / een licht een⸗ 
ieghelyck verlichtende ende openbarende De Diep: 
ten der ghepeyſen ende BerbarghentheBein. Maer 
voor al weeght eens de liefde met welcke (pn bez 
mindt al Dat hp heeft ghenaeckt / ende hy eahaet 
miet van deselve. Want in deſe liefde heeft ho een 

pghen behaghen /ijp werckt alle dingen om ſp · ſel⸗ 
ven / ende hp bemindt ban De eeuwichen Ir ghewil⸗ 
lichlyck ende wel - doende jalours van ſgue glorie/ 

Pps baar 
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Bao? ſyne rechtveerdighe / nochtans im wrede een 
autheur va Beede, ende hy is yverich ende oordeelt 

Pal met ftilte: lanckmoedich over be boofheyt der mens 
bri —— ſchen / ghevende een teecken gen De ghene Die Gem 
macbich oer vreeſen / am Dat fp ſouden vlieden van d' aenſchyn 
be booftevor des booghs / ontfermende ende bermhertich / ver⸗ 
ber menſchẽ. ghetende de booshepdt / ghelyck het aen Ninive ig 

ghebicken ; oock ſeer milat tot fyne vijanden ende 
Bndanckbare menſchen: ongemeten/dien de heme⸗ 
len der hemelen niet en konnen beflupten / ende 

Aâr. vover al teghenwodedich: want in hem leven Wp/ 
ende roeren ong ende hebben't weſen / alſoo datter 
niet en is / dat wy meer ſouden kermen ſoeckẽ / aenz 
gheſien wp alle dinghen in hem hebben / eenen ſeer 
rechtveerdigen ende oprechten rechter / een vreeſe⸗ 
Dek weeker/goedthertich/ wel- doende / geſpraeck⸗ 
ſaem / ſterck / grootdadich / ſoet / heylich / ſupver / den 
ſchepper / bewaerder alle dinghen met fijne voorſie⸗ 
nichepdt regeerende ende be warende. Want hp is 

Hy is alleen Den Waerachtighen Weere / ende Veere Der Hepz- 
ben waer⸗ ſtharen / ende Koninck der Koninghen / ende Veere 
Bu der Heeren/ groot / on ghemeten / hooch / verheven / cere. gheheel beminnelgelt/begheertgek/teffelickh/an-gez 

ckelhck: ſoodanich ende ſoo groot ig den Heere. 
Wat weder houdt ons dan / eplaeslvan hem te Diez 
nen? hae ghereedtſamelyck dient-men Be wereldt 
in ſeer ſware dienſten! ende het ig one fWaer /a 
Heere / in uwe teghenwoordichepdt onfe falichepdt 
te wercken dag? waerachtighe deughdt / waerach⸗ 
tighe gadtmoedicheydt / ſuyverheydt / over⸗ghevinu⸗ 
ghe. @ baofhepdt ende verblindtheydt ban de kin⸗ 
deren Ban Adam! 

Hue vinghen _ Het 3. point. Bemerckt hoe geheel het hemelfch haf 
zjn hem one ſyne wencken gehoorſaem is / dEngelſche gheeften 
derdanich ende alle Hepyligen / ende hae fp arbepden fijne cer 

ende glorte deo? eene feer groote liefde met ghedue⸗ 
rigen lofte verheffen/ende gedreben te Waarder met 
eenen feer vierigen Geer: ende dat niet alleenelyck 
defe/ maer oock de Winden ende de zee / ende alle 
Dingen hem ghehoorſaem zyn / ende (ult ghp onder 
alle andere dingẽ konnen weder-fFaen ſynen Milles 
Ohoe veel betamelgeher faude het zyn / dat ghp met 
geine ſeer ſuppere mepninge / dat is / om dat EO etheftr 

| elie 
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belieft / ende ha het wilt / ende hy feer weerdich is/ u 
in de deughdt ende Godtpruchticheydt ocffende/ 
ende arbepddete Komen tet velmaeckthepdr / Bart 
door hope ban vergheldinghe / oft breefe van ſtraf⸗ 
finghe!want Gp is meerdich om eere/glozie ende bez Apocal. 4. 
nedictie te ontfangen / die alleen Heere / ende alleen 
Den Alder⸗haochſten is. Ten tweedẽ ſtelt aend'een Koe onweer⸗ 
zyde Dein duyvei / de wereldt / den eyghen wille; aen dich het is DE 
B'andere zy de Bodt deu atder-beften ende meeſten: (han — 
ende aen merckt met eenẽ Dat alle creature va hem 
ig gheſchapen tot glorie ſyns naems / ende hoe on⸗ 
goddelyck eit onweerdich dat het is / die door eene 

_ guade meyninghe te keeren van haer eynde / ende 
fp ſelven van ben Scheppertot de creaturente keez 
zen. Cenderden/ bemerckt dat den Heere in alle 
creature teghenwoordich is / ende Dat hp Die 
bewaert/ ende in die werckt met eene ghewillighe 
liefde om uwen t wille / ende hoe leelyck dat Het is/ 
dat ghy eenen huerlinck jaudt zijn / noch hem met 
gheene apsechte liefde en faudt Dienen / ende met 
gheen gheheelder herten beminnen. — 

G'MEBED T: 

Hee onfén Heere , hoe Wonderlijch is uwen name over Pals. 
gheheel gerdtrijch! Wie falin de Wolcken u ghelijck ghe- 

waeckt Worden, oft Wie faluwes ghelijck zijn in de kinderen 
Godts? Want ghy zijt den hooghen Heere boven alle volcken, 
made uwe glorie is boven de hemelen. Laet dan alle volcken die 
hy ghemaecht hebt komen, lactfeu aen - bidden ende wwen 
saem glorificeren,eenen onuytfprekeljchen nacm,die boven alle Philip.ze 
aem is, ende in uwen naem moeten alle hnien gebooght Wor- 
en, van den ghenen die in den hemel,op der aerden,ende onder 
vaerde zijn: Want Wie iffer eenen grooten Godt, mijn ſiele ghe- 
fckonfen Godt? Hy is al-machtich boven alle fijne vvercken, 
nde veel verborghen dinghen zijn meerder als defé; vvant vvy 
en luttel van fijne vvercken. Godt ús vreefftlijck ende ſeer Eccl. aʒ- 
root‚ende fijne macht is vvonderlijck;al gloriſicerẽrvy Godt, 
o feer als voy konnen, foo is hy noch al veel meerder, endefijne 
ootdadicheyt is vvonderlijck, Ghebenedijdende den Heere lact 

ons 
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onchem verheffen foo veel als Wy vermoghen; Want hy ie meer= 
der dan allelof.v'Vie ſal hem fienende ſal't vertellen 2 wie fal 
hem groot maken ghelijck hy is van don beghinne ? Siet Godt is 
grootte boven gaende onfe Wetentheyt „het ghetal fijnder jaren 

‚Hebr. _ sonwaerdeerlijchst hooger den den hemel ende wat fult ghy 
doen? dieper dan dz helle, ende van Waer fult ghy het kennen? 
fijnemate is langher dan d aerde, ende breeder dan de zee; is't 
dat hyt al omme Worpt ende over een benauwet, Wie ſalte- 
ghen bem fegghen : Eylaes Heere Wieen fpreeckt nu niet teghen 
u2ghyalder-goedertierenste Godt noot tot deught „ende beveelt: 

Matth.x. peert van my, Want ich benfaechtmoedich ende ootmoedsch 
van herten : neemt mijn jock op u: ghy ſeght mijn joch, ie foet, 
ende mijnen laft lscht-ende fiet dst woordt fchijnt herdt te we- 

… fensendedaer en is hyhans niemant die't kan hooren, V dan te 
ee dieneno Hesreen is dit nier regneren?en is t niet cen groote glo- 
ven. vien te volghen? Wie it dan die ons fal konnen fcheyden van 
riad 6. wwebiefde? den leelichtten vijande , die vontfom gaet ghelick 

om. 8, ——— fl ; En her 
zPeers. Cen brreffchenden leeuw „ ende foeckt Wie hy ſoude mog 

5 perflinden ?_oftde feer dele vverelde, den vooch der eeren, de 
ſchadurve ende dompe cen vveynich tijdts verfchijnende? oft de 
vayle ende qualyck eenen ooghenblick duerende vvellufte. Dit 
zijn oylaes!dit zijn de faker, die d allendighe men/chen drijven, 
ende vvorpen in de bederveniſſe ende eeuvrighe allende, die ons 
pan u 0 alle goet endeeeuvvighen vader keeren, hoe vyel ghy foe 

Tob 36. Fanchsmoedelijchen vervvacht ende vertoeft tot penitentien. In 
— der vvaerheydt uvve bermherticheyt is boven alle uvve vverc- 
Biercan kerevvant oft vry ſonde doen vvyen ſullen u geene fchade doen, 
noode — endeindienenfeboof beden vermenichvuldicht zijn, foo en ſul 

lenvvy niet teghenu doen, ende in dien vvy vechtveerdeljck, 
bandelen, en fullen vvyunier gheven „ oft ghyen ſult niet uyt 
onſe hant ontfanghen,shy foecht alleenelijcken vvaer mede ghy 
ens ſout hroonen ende daer-om vvilt ghy dat alle men/chen ko= 
men tot de hennie der vyaerheydt, ende en begheert niet dat 

* iemandt verloren gaz,om dat ghy goede zijt, ende om dat uvve 
9D ermhertichsydt isin der etuvvicheyt. Tu my dan goede u rad 

HEK 
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den Godt aan te hanghen, ende u te dienen alle de dagen mijns Pfal. 118. 
levens. Main frele heeft luft ghehadt om te begheeren u we vecht= 

veerdichimaksngen tot allen tijde; Want awe syt-[praken zijn 
Waerachtelijck voor mijnen mondt ; foet boven honigh ende 
bonigb-graet.En fal mijne fiele u niet onder-Worpen zin? ja ic 
hebbe ghef\ Woren ende voor my „ghenomen te bewaren doordee- Pſal. 118, 

len vanwwe vechtveerdicheydt , ende ich faluuwe war alrijdes, 
bewaren inde euwe, endeeeuWeder eeuwe : Want ghy zijk 

eenen alder-machtichfters,Woijsten,milatsten,goedercierensten, 
— nandonchoanilen, onyefprekelijcken, ende gheheel 
begheerlijchen Koninck. chen Wille niet wacer gelijck Werden 
defe booſe Werelt maer proeven —— goeden ende wel- 
behaghenden ende pol-macckten Willeis.VVant ick ſegge door 
de gratie die my ghegheven is, ichen Walle niet dienen eenen an- 

deren Heere,de begheerlijckheydt des vleefths,der oogben,oft de 
hooverdije des levens,„maer u Koninck der Koningen, Heere der 1 Tim. 6 
Heeren, u alleen behaghen in rechtveerdscheyt ende heylicheyt, 
Want ich wete ‚ sadienichde menfchen behacghde , datich, Galat. ze 
gwen dienaer niet en foude honnen zijn. Och oft ick alle men- 
fchen totudeor een goedt exempel ende deughdt konde bren- 
ghen, van de duyſ ſter niſſe tot bee licht , van de dolinghz op den 

vechten vvech,van de leugbenen tot de vraerheydt!Ich begeere 
ghcheficht ende meer alsghebefight te vvorden voor upve alorie, 
poor de falicheydt van mijnen naeften, op dat fy u moghen ben 
kennen ende beminnen onde vpeten dat den Heere Godt is,ende 

datter gheenen anderen Godt is behalven ghy. Zyt dan mijnen 
balper, ende en verlaet my niet,noch en vervvorpt my oyt Gode 
mijnen Salichmaker,vvant in u alleen Heere hebbe ick gehopt. 
ends ich en ſal in der eeupvicheyat niet befchaemt vvorden, in u 
Godt és mijne ſalicheyt ende glorie, mijne hulpe ende bape vvt Pfat zo⸗ 
mijn vader ende mijn moeder hebben my verlaten, maer ghy Pſal. zé. 
Heere hebt my op-ghenomen : inu ben ick beweffight in bet li- 
chaem mijns moeders ghy zijt mijnen befchermer.Ick ſal u dz 
Heers mijne flerchbeydt, beminnen uyt geheel mijn herte, uyt 
gheheel arj ne ſicle, uyt chehrel mijne gbelachten, endeugt ale pon, 7e. 

mijne 

1. Cor.r2, 
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mijne krachten. VVant wat is voor my in dens hemel ende Wat 
hebbe ich van u ghewilt op der aerden? D'onghemeten ende ho- 
ntch-vloeyende kracht der liefden, alder-foetften Iefu,moct my 
verflinden,op dat ick door de liefde uwer liefden mach ſterven, 
die u gheweerdicht hebt om mijne liefde te ſterven. Amen. 

Practijcke om hem te oeffenen in de Godde- 
lijcke volmaecktheden. 

Beffeninahe Eerſte/d'oeffeninghe ban bet gheloobe / hope endet 
ban yet gye⸗ liefde ban het welche hier voren beeeder geſproken 
lose / BOL) is / want deſe Goddelicke deuchden bereenigen de fielé 
WOEASOE mer de Gotdelijcke goedtheydt. 

Letweede/ ghemepnſchap met Godt /in de welcke 
Den menſche dooz De creaturen op klimt tot Godt al- 
machtich. 
De derde / eene ſunvere mepninghe in alle wercken / 

foo ſeer als't doenljck is. 
Obberohebin⸗ De vierde / ober ghevinghe / dos, welcke ie mandt al 
Be us ſelſs · Her fijne/ende meeſt den wille aen den Goddelijeken 

wille tae-epghentende over gheeft / ende hem in alles 
volght. 

Schict= 
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d Schiet-Ghebedekens. 

Rare den hert begheerte heeft tor de fonteyne der Pal. gr. 
wateren, alfoo heeft mijn Gele begheertetoru Godt,  - 

Mijn fiele heeft dorft gehadt tot Godt de levende fonteyne, Ibid: 
wanneer falick komen ende openbaren voor d'aenfchijn 
Godts? 

Tor u heeft mijn berte ghefeydt, mijn aenficht heeft u ver- Pſal. 26. 
ſocht, aenfchijn Heere fal ick verfoecken. 

Mijn iele heeft ghedorfticht naer u, hoe menichvuldelijck Píal. 63, 
derft naer u mijn vleefch ? 

Groot is den Heere ende loffelijck boven maten, in de ſtadt Pfalz, 
onfes Godts,in fijnen heylighen berch. 

Wie (al in de wolcken den Heere ghelijck worden? wiefal Pfal.3g, 
Godes ghelijck zijn onder de kinderen Godts? 
Groot is den Heere ende re fees loffelijcksende fijnder groot- Plal.r4g. 

heydr en is gheen eynde. 
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AEN-MERCKINGHE 
OP HET XXIV. BEEEDT. ° 

Hact uwe begheerten Opi Goor bekent worden 
in alle ghebede erde Beotugije mer dauckſeg⸗ 

ghighe / want ſonder henren ver⸗ 
| woeght gijp niet. 

J Evergheefs hebt ghy alle deſe dinghen 

over-leyde, ten zy dat Godt daer by is. 
—— Begheert dan de deughdt door Alde paſſe 
bedeulotie Chriſti, ende verfoeyt [B]de ſonde, neemt 
bakrysde joor u in't eynde van't ghebedt oft medica-, 

tie (voor-fien hebbendelc}d'occafien) de 
deught te oeffenen,tot de welcke ghy u in 
de meditatie hebt verweckt. [p]Bidt Godt 
om de deught te verkrijghen,bidr oock [r } 
de Heyligen,dacfy Godt vooru willen bid 
den:bidt vierichlijcken gelijck[r Jeenen die 
fterven fal, oft gheftelt isin grootperijckel. 
Bidcoock om{c gheloove, lIu Jhope,[1 lief 
de, Joormoedicheyt,[1 Jmilcheyt [M]rey- 
nicheye[N jfoberheye,lojfaechtmoedicheyt 
[pe] neerfticheyt: ende ten laetften gedach- 

tich zijnde deliefde, bide voor{Q]degehee-. 
it iin le heylighe Kercke, [R] voor u ouders ende 

(itt % € 

naast overften,[s]voordeOnderfaten.u bevolen, 
| gelijckDavid dede,[T voor wel-doenders, 

[v] voor vijanden,[w |voorfcndaren te be- 
keeren,endelx] voor de ficlen die gheſuy- 
veremoeten worden. sed 

Hag 
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Her XXXVIIL Carirrer. 

Oeffeninghe der begheerre. 

ide u Heere Godtvan den Hemel, Sterck, grootende 
A vreefclijck , die u verbondtende uwe bermherticheydt be- 
Waert met de ghene, die u beminnen ende bewaren uwe ghebo- 

… ben;laet doch uwe ooren toe-luyſteren, ende uwe ooghen open 
zijn,op dat ghy mooght hooren bet ghebedt van uwen dienaer; 
dat ick heden poor u bidde , op dat sch mach doen uwen wille, 
ende ghetrou welijck uwe Heylighe in-fpraken;, Want in-dien 
uwe Mayesteyt haer niet en beeft gheweerdight my aen te fien 
met de goedertieren oogben uwer bermherticheyt ſoo is mijnen 
arbeydt gdelende oock mijne meditatie. Ich bidde u dan Heere, 
Laet uwe ooren luyſterende zijn nae het ghebedt pan uwen die- 
naer ende gheeft my de deughden , die mineſiele noodich zijn; 
een levende gelaof,eene vafte hope, eene vol-macchte liefde; geeft 
my een oot-moedich ende rouwich herte, op dat ichku mach be- 
baghenʒeen ruym ende milt herte, op dat icku mach na-volgens;, 
een eer-baer ende fuyver herte, op dat ghy int ſelve mooght ru- 
ſtenʒeen ſober herte, op dat ichu mach fmaken;een faecht-moe- 
dich herte, op dat het mach blijcken dar ich wwen diſcipel ben; 
ten neerstich onde vroom herte, aen-gefien ghy my belooft hebt, 
dat noch aoghe en beeft ghefien, noch oore ghchoort „noch in des ‚Cor. 
menfchen herte is ghekomen „ Wat ghy bereydt hebt voorde 
ghene,die u beminnen. Godt der heyr-krachten keert u omme, 
fiet meder-Voacrts vanden Hemel ende befiet,ende befoeckt defen 

_Wijn-gaerdt ‚ende vol-maeckt den felven, die uwe rechte handt 
beeft gheplant „ende op den Sone desmen{chen, die ghy mgr u 
beveftight hebt onſe perijckelen moeten beweghen u Vaderlgch, 

_bert mijnen Godt, Godt van allen trooft, ende zijt ghedachtich pſalm. 24 
uwer ontferminghen „die van de eeuwicheydt zijn. Ghy die met 
gen Woordt alle dinghen vermooght, ende ons hebtghegheven 
uwen eenighen-geboren Sone‚en foudt ghy ons alle dinghen met 
hem niet geven? Verboort Heere het ghe bedt van uwen dienaer rn 9: 
ende fijne biddinghen om uwes felfs wille, verlof ons omde 
glorie uwes maems „ ende zijt onfer fonden ghenadich, ende en pſalm. zes 

ze RP gheeft 

2.E{dre vo 

Píalm.73, 



Pfal.49. 

Hebr.s. 
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gheeft onstot geenen verwijte om uwen name, ende en maeckt 
gheene fchamperheydt van den ſtoel uwer glorien.Ghy hebt ge= 
feydt:Roept my aen in den dach der tribularien ich ſal u verlof 
fen, ende ghy fult my vereeren . Ich kome dan tot den throon 
Wer bermherticheydt, ende hoe fal’t my moghen geweyghert 
Worden , aen-ghefien hert bloedt van uwen -alder-liefffen oock, 
woor my roept van de zerde , niet om Wrake, maer om Godt- 
vruchticheydt: den ſelven bzeft wel verdient dat ghy mijne on- 
deughden foudt verworpen: den felven heeft voor my met tra- 
ne geeyſcht, ende t is verhoort om fijne eer-Wee rdicheyt wille, 

oock voor my den minſten van alle uwe dienaren. Indien mijne 
handen vol zijn van bloet der fonden sch bidde fiet op defe han- 
den, in de welcke ghy u geWeerdight hebt my te fchrijven; aen- 
fiet fijn alder-b-ylichtte herte , ende uwe Majesteyt fal van my 
gedenckemiffe,ende hoefde ende goedertierentheyt tot my vinden. 

Toann.14. Hy beeft belooft : Alle ’t ghene ghy van den Vader ſult begheert 
hebben in mijnen naem, ſal by u gheven , bet ſtaet uvve goeder= 
tierentheydt toe,te confenteren, o eeuWighe VVaerheyt,'t gene 
dar wy begeeren in den name van uWen eenigen-geboren Sont, 
Ick bidde u aen-fiet op fijn aen-ficht „ende fijne offerande, die ghy 
“nieten kont verachten, aen fiet op de ghebeden uwer Heylie 

Cot be alder 
heplichſte ma 

gijcte 

ghen,der alder-heylichfte Moeder van uwen Sone, ende van 
mijne Patroonen. Ich Weet Wel Heere, ich Weet „dat fy nu van 
hun-felven verfekert zijnde voor ons forghvuldich zijn;fy zijn 
inde havene „ende Wy indefchip-brekige zee; aen-merckt de 
liefde die fy totu hebben ghehadt „ende hun bloedt dat fy voorw 
hebben gheffort. Thoont my, o alder-falichste maghet by uwen 
Sône,dat ghy eene Moeder zijt,eeneMoeder der gratië,eeneMoe= 

… der der bermmbherticheyt,ende dat niet alleenelijek aen my, maer 
oock aen de benouwde Heylighe Kercke, aen mijne oudersende 

_overflen „ op dat fy alle dingben nacr uwen Wille op=rechtelijck, 
mogben handelèn;aen mijneonderfàten, op dat fyu vierichlijck, 
moghen dienen ; aen mijne Wel doenders, op dat fy door de 

rxdeliiche dinghen d eeuwighe moghen vervverven; aen mijne 
vijanden ; op dat fy inder eeuwvicheydt met nujnen levenden 
ende vpaer-achrigen Godt, ende met my door liefde mogen ver- 

eenighe 

Dd 
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éenight vvorden, aen de fondaren , eylaes! op dat fy ten laet Tens 
hunne ooghen moghen heeren na defonne der vechtpeerdicheyt, 
ende ren laetſten aen de gheloovighe fielen , op dat fy hacſt mo- 
ghen komen tot de begheerde om-belfinghen, ende fien # regne- 
tende met den Sone „ eride a ghebenediden in de eeurven der 
eeupven, Amen. 

Pratijcke om de begheerte te ocffenen 
in ’t Ghebedr. 

H Jer worden geleert berfchepden manieren ban bid- 
N den / die D, Paulus in dE eerften brief tot Timotheus 
in t tweede capittel prift fegghende: Ick bide dat men —— 
ten eerſten ſaldoen ghebeden / biddinghen / begheringen / — 
danckſegghingen voor alle menfchen ; want dit is goedt 
ende aen ghenaem voor onſen Salich⸗maker Godt / die 
wilt dat alle menſchen ſouden ſalich worden / ende tot 
kenniſſe der waerhendt komen. Ehchent 
D eerſte maniere ts het ghebedt / door Welck bp MS cie 

berte op beffen tot Godt, op dat wp hem feuden loven tor Gewae 
ende glozificeren / gelijck De Hepligen gheduerichliek in lycken wille, 
Ben hemel boen: want men meet het ghebedt alfoa bez 
ghinnen/ende daer am Bet felbe meeft in ſtellen / Godt te 
verheffen / ende fijne geoste daden berhalen/ende maker 
alg eene Zitanie van fijne volmaecktheden / ende komen 

vban d'eene tot d'andere na een behoorljckvertoebẽ / hem 
lobende als den alder machtichſten / beſten / heplichften / 
miltſten / lanckmoedichſten / ende voorſichtichſten / inſ⸗ 
ghelijcx om de dienſten / die hn gewoon is de creaturente 
Boen, Want hp is den ſchepper / bewaerder / beſchermer / 
regheerder / meeſter / vader / medecijn/falichh maker ende 
glozifteeerder der felber. Maer ban deſe maniere is ghe⸗ 
ſendt in het boog gaende capitrel. 
De felbe maniere kan geacffent worden berhalende ve 

deughdẽ ende uptnementhedẽ ban Chꝛriſtus onfen Deere 
in fijne tegen woordichendt / die hp in de Menſch wor⸗ 
dinghe / Gheboorte ende andere miſterien heeft beweſen 
ſegghende: Ick verblüde mp ſeer a alder ſoetſten Jeſn / 
am uwe onghemeten liefde ende oodtmoedichepdt/dogz 
“welcke ghun geweerdight neder te Dalen upt den ſchooe 
uwes Daders in het lichaem ban de Maghedt / om ons 
menſchen ende onſe ſalichepdt wille /erc, Anfgbhelgeks 

gez kan … 
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kar een iegelyck berwecken alle De krachten fijnder fiez 
ten toteden lof Godts / ſegghende met den Propheet: 

Pfalm.1o3. Muine fiele gebenedudt den Deere, ende al Dat in mp is/ 
ſynen hepligen naem / oft in Den naem Lan alie creature 
finenlaf verkondighen als met de tonghe der felber/ 
bn-kansg op de felbe mantere gelück De Deij Kinderen des 

Dan 3. Ben in dert gloepende oven ban Babplonien:Ghebene⸗ 
dijdt alle wercken Des Heeren Den Heere, Wier toe dient 
oock te over-loopen de chooren Der Enghelen / ende De 
ordenen der Heplighen / ende Die alle nooden tot Hodes 
lof. 

2. Danchfegs De tweede maniere ig boor danckſegghinghe / welcke 
ghinghe. maniere dich wÿls behoordt ghebruyckt te Warden it 

bet ghebedt / ende ober dach / ban de welcke meer ghe⸗ 
fepdt is hier boren. 

3. Begheerte De derde maniere is door begeertent/ Boor welcke op 
bã het quaet het quaedt berbiddert / ende begheeren voor ons gorde 
aren Dingen/als de deught / gratie Godts / ende debotie, Ende 
te uecarijge, deſe begheerte geſchiedt / toonende aen onſen Heere onfe 

allenden ende wonden / ghelijck de arme bedelaers doen 
ende verſoecken met vierighe begheertẽ fijne hulpe, Ten 
tweeden / door heymelücke aenghebinghe / als wp met 
korte woorden onſen noodt ende begeerte berhalen/ende 
daer inne blijvende ſtaen boog den heere / gheljck honde⸗ 
kens / etende van De brijſelingen die ballen ban de tafel 
baart hunten Deere, ende ghelyck d’ oogen ban eenighe 
bienftemaeghdt/3zijntde int de handen ban hare brouwen / 
al foa (ouden aock zijn onfe ooghen tot den Heere onſen 
Bodt / tot dat hp onſer ontferme, Ul-foo begeerde hy / die 

Marth.8. ſeyde: Heere in Dien gh Wilt / ghp kont mp ſupveren. 
loan. _ At-foofepdeoock Martha: Heere hadt gh hier ghe⸗ 

Wweeft / mijnen broeder ent oude niet gheſtorven hebben: 
Ende Dit geſchiedt door eene groote eerbiedinge / oft eert 
groot betrouwen / gelijck Doen de fufters ſeyden tot Jes 
ſum: Diet dien qhp bemindt/ ís ſieck. 

a. Begheerte De vierde is begeert uot-druckelijcke berloft te wor⸗ 
Booz Gt — den van allendẽ / ende deughden te verwerven met bid⸗ 
—— dinghe / die gheljck is eene beſwerringhe offerende bets 
genen: omde e den redenen. B eerfte is om Godt ſelve: alſoo badt 
geedeheyrt Babi feghende : Bhp fult om uwer name möne forte 
Gouts. den ghenadich zijn / Want die is groot / dat is/ want het 

Plalna4. peraemt uwegroordepde ende goedt beyt / ende op dat Be 

Vide P. 
Lud. de 

puente tr. 
ade orar.s. 

banden 
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bhanden u niet en beſpotten / oft de gene die op u betrou, 
wẽ / als oft ghp hun niet en hielpt / ende méu te bergeefs 
diende: inſgheljcks om dat hp ig eenen Bader ende 
befchermer/ etc, zaakje Door Eis: 
Detweede redene ende tijtel Van te bidder / ís doo, ag * 

Cheiſtus den heere / want wp konnen fre verdienſten Heere, 
boordt brengen / ſjn leben/paffie ende doodt / De beloften 
hem ghedaen / dat Dit fijne eere toe ſtaet. 
De derde redene ban bidden is/ den Heere offeren — ver⸗ 

De verdienſten der Benlighen / ende meeſt ban onſe — ee 

—— Douwe de Moeder Lan fijsten eenighen gheboren *° ß 
one. 
Maermen moet bemercker tert eerſten / ghelijck Gras 

natenſis bermaent / dat het goet is in t begheeren / te eyſ⸗ 
ſchen berſcheyden deughden ende remedie teghen onſe 
ghebreken / door dien Dat in deſer boeghen onſe boorz 
nemens vernieut worden / ende oock den gheeft ſeer gez 

voordert. Baer om zijn hier bp geſtelt de deughden / die 
Be booft-fanden cantrarie zijn / t' ſamen met het geloobe 
ende hope, 
Ende iemartdt en moet niet alleenelijck boo, fp felben Men moet 

bidden / maer door liefde oock Haag De h. Kercke / oberſtẽ / Soc bidder 
weldoenders / vjanden / ſondaren ende ober · leden ſielen / — 
bie wp aile-gader konnen ſtellen in de leden Cheiſti / de /meivore 
h . liercke fijne brundt in't herte / d’aberfte út t hoofdt / de ders / ett. 
onder fate in fijne llincke / de weldoenders in ſyne rechte 
handt / be bijanden in De knien / He ſondaren int De ſunc⸗ 
ken / ende de gheloovighe fielen in den rechten Leet. 
Ten tweeden moet men bemercken / bat De ſeben gez 

tijden konnen geboeght werden tot deſe ſeven ſtatẽ bart 
menſchen / daer men boor moet bidden. 

Een Derden moet men bemercken/dat het feer nut fal 
Wefen am aendachtichendt re veerkrygen / dat men gee⸗ 
ſtelücken begrijpt Be onder-fchepditghen / diemen bier 
lichamelgchen kan fien upt ghedzuckt / ende dat men 
bier door fp ſelben gheeft eene aenporringhe tot vierich⸗ 
heudt in’ gheoedt/ende andere Godt vruchtighe oeffe⸗ 
ninghen. | | 

* 

43 Her 
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He XXXIX CAPITTEL. 

Oeffeninghe na de Meditatie. 

Dancſeggin⸗ Tu eerſten / bedanckt Godt boor De gave des 

LAS ghebedts / Dat d' onenndelGeke Majeſteut haet 
gheweerdight heeft u te laten komen tot hare tez 
ghen woordicheudt ende t' ſamen ſprekinghe / ende 
wiet berſmaedt en heeft uwe berſtroudde ghebeden; 
al to't dat hu ſit in ſÿnen throon / in c middE van de 
hemelſche ſale ende aen De maeltüdt des bruplofts / 
Bie Gu fünen Sone heeft gemaeckt onder De Loben 
ende Lef ſanghen dev Engelen ende Henliahen/ 
ende Dat ha niet gheweyghert en heeft u ghenadee 
lück met De ſelbe te aen hooren / ende bedanckt hem 
in't generael boor alle wel dadẽ / geljck u leeren ſal 
het eerſte Beeldt ban De vier / die geſtelt ſullen wor⸗ 

Vemerckinge den in den naeſten boeck, Ten twweedẽ / bemerckt De 
van onſe mos qe gebreken Die gip gedaen hebt in De meditatie ende 
breken in de Jae Thp(Geriterckt zijnde Door ’t hemelſch broot enn 
mediratue· mata ban het Godtbruchtitch gebedt ende medi⸗ 

tatie) niet alleeneljck deſe faute / maer oock an: 
Develdie nia Lt korte moet ober legghen ende ber⸗ 
foenen ſultſchouwen / maer meeſt Dat ghebreck / het 
wiek gho bemerckt Dat u alder meeſt belet in den 
boordt ganck Der volmaeckthepdt / ende het welck 
ghudoor eest ſonderlinugh onderſoeck ar bent te ber⸗ 

Wat ons in bednet. Wen derdẽ / bhemerckt in't korte al wat ap 
* 

ee En 

J 
De 

ke Hete 

ber bard te Dien dach te Doen hebt ende offevt Get ſelve Godt op 
2 Me ende fchicket behodreljck. Ten bierden / voor fiet 
Dat augh⸗ at oͤngeluck Gat u foude moghen toe Komen / ende 
kens ſou⸗ 

uogen tor 
hevepdtu herte daer toe met eene volmaeckte ober⸗ 
ghevinghe Maerſoodanighe oeſſeninghe moet uvt 
Roete gher loopen worden /ghelück De redene dat 
unt wyyſt / ende gelijck Dat Nofüteljcker na De me⸗ 
ditatie alleenelück om ſu ſelben te vereenighen / 
gheſehteden kan /tten ware dat den quaden boordt⸗ 
ganck ban de meditatie raedde langher daer opte 
blůben ſtaen / ende al ſoo dat ghebreck te vol doen: 
hoe bequamelick Dit ſoude moaen gheſchieden / ſal 
& vs deproebinge leeren. Om Dat dan deſe vier — 

en 
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fen Ditende meer andere profitẽ heeft foo moet mẽ 
beeeder Gan de feite fpzeke. Want de boorfende Giet 
pointen be lunten daer en· bobẽ in haer De maniere 
am peofGteljekken te mediteren /oft leer oi ſuſel⸗ 
ben te bereenighen / ende te bernieuwen fn leven / 
Defabeljcks De mantere om ſlapen te gaen /ende te 
Boen onderſoeckinghe ſynder confcientieom’smors ⸗ 
ghens op teſtaen / om hem te bevepden tot de hepli⸗ 
ghe Sacvamenten der Penitentien ende Des due 
taers / om Miſſe te hooren / etc. 

Ghebedt na de Meditatie. 

WW Le iffer ghelijck den Heere onfen Godt, die int hooghe 
Woont , ende aen-fiet oodtmoedsghe dinghen in den he- 

mel ende op der aerden? Ghy zijnde den Koninck der Koningen, 
ende Heere der Heeren , gheweerdight ghy my aen tefien, die 
ſtof ende affchen ben? Mijne fiele ghebenedijdt den Heere, ende al 
dat binnen my is fijnen heylighen naem : ghebenedydt mijn fiele prarm. vou, 
den Heere, ende en wilt miet vergheten alle fijne vergheldinghen, 
maer laet ons hem dienen ineen vol- maeckt herte ende laet ons 
aen doen den Heere Ieſus Chriſtus in alle ghepeys N.Woordt N. 
ende werck N. laet ons fijn cruysop-nemen „ ende laet ons hem 
na volghen. Ick bidden alder-foctften leſu, aenveert def? mijne offeronde 
begheerte ende alle mijne dinghen door de handen van de falighe toustzijs, 
Maghedt u we Moeder, in de vereeninghe van alle uvve verdien- 
Hen, ende fchickt van my na uvven alder-beylichften vrille. 
VVanto Godt mijnder herten „ende mijnen al, uyt u‚inu,ende 
poor 4 zijn alle dinghen. 

Ander Ghebedt na de Medicatie, 

E Tlaes! Heere mijn eenighe hulpe , Koninck der Kos:nghen, 
ende Heere der Heeren, ich affchen ende ſtoffe ghestelt in foo 

peelperijchelen, hoe koudelijck, ende verftroydelijck herbe ick, 
om de on- achtſaemheydt der bevvaringhemijnder fin nende 
herten met u ghefproken in de tegen=vvoordicheydt pan geheel 

QI 4 ‚bof, 
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u bof, dat u met ghcheelder herten looft, ghelijck ooch doen alte 
recht-veerdigeende Godt-vrschtighe fielen? Ontfermt u mijns, 

Dervotmoe⸗ die een kindt ben van alles behoevende , ende die niet en kan in 
DIGDE ſons (isne fer groote perijchelen aen-rocpen de hulpe vanfijnen Va- 
felis. „ 

der, van den Wader der bermherticheden, uwen alder-ſoetſten 
@pofievinge, Tofus + ende aan-veerdt in dien ich iet goedts hebbe ghedaen, 

t welcku Werck alleen is , in de vereeninghe uwer verdien: 
Sten Jevenende doodt, van defalighe Maghedt Maria ende alle 

er webin⸗ Heylighen (onderlinge van de ghene,die ick tot patroonen hebbe 
at verkoren,doet met uwen knecht foo u goet duncht:indien tu be- 

Left my te vertrooften oft te verlaten, uwen wille ghefchiede: in 
der Waerachticheydt in dien ghy my aen-fiet,ick ben Weerdich 
‘dat ghy my verlaet:maer in dien ghy aen-fiet uwe wonde ghy 
fult vinden ‚Waer-om ghy my niet en fult ver worpen „ om dat 
uwe bermherticheydt foude zijn boven alle uwe Wercken. 

Sernicuwin⸗· O Heere verleent my gratie,dat ick gherecdelijck mach vol 
— Voot hrenghen het ghene, datghy alder-goedertierenffen Vader my 

gheleert bebt, tot troost ende falicheydt mijnder fiele, door uwe 
on-eyndelijcke liefde ende minne,aen-gheften ich open-baerlijck, 
uwen Wille bekent hebbe . Ghy kent, ghy kent, die’t al kent, 
mijne vierighe begeerten, hoe feer ick verfoeye defe mijne on-vol- 

Vetrouwen Maecktheden N.ende mijnen eyghen vville,ende het vleefch mij- 
op Bodt. nen meesten vijandt: maeren vvaer uvve ontferminghe niet 

groot, ick foude voor-vvaer in mijne hranckheydt vergaen,dacr 
Wantrouwt om zijt ghy mijne eene hope ende betrouvven; vvant hoe fal 
ſuns ſeiſs. ick konnen hetrouvven op my-felven,die niet en ben ende argher 

dan niet? Voor-vvaer ich ben vervvorpenendeellendich „maer 
ick falnoch vervvorpender ende oodt-moedigher vorden, ten 
minsten in mijne eyghen ooghen;, vvantt ghebedt van de oodt- 
moedigheende faecht-moedighe heeft a al-tijt behaeght.Ich fal 
oock vvenſchen voor flecht gehouden te vvorden,ende ich vven= 
ſche te moghen verfimaden de ghenoechten der vvereldt, ende 
vvandelen in uvve teghen-vvoordicheydt mijnen overſtenghe- 
hoorfaem te zijn ghelijch u, mijnen naoften om uvven vville tè 
beminnen ‚ ende meeſt mijnen vijandt , op dat ich niet en foude 
zijn ghelijck eenen Heyden ende Pablicacn „ die alleenlijch be 

. 
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minnen, die hun lief hebben. VViefal my verleenen , dat ich, op 
fijn hoofde mach vierighe kolen vergaderen om uvven vville, op 
dat ickop-rechtelijcku Rindt mochte zijn? Ghy alleen hont het } 
gheven, van vvien alle beste gaven ende alle wol-maechte ghif- Rom. vz 
ten neder-dalen. Gheeft my bidde icku, o Vader‚o mijnen Godt, lacob i. 
gratie, op dat ick deſe on-vol-maecktheden N. vol-komelijch, 
mach verbeteren, ende alle mijne vvercken N. ghelijchickyoor 
my ghenomen hebbe, doen tot meerdere glorie upves naems „op 
dat defe bemerckinghen ende exempelen „foo vvel uvve als der ——— 
Heyligen, met foo veel vermaninghen,ende middelen, my inden gevat ate 
dach des oordeels niet en zijn tot verfuchtinghe. Hier-en-boven Wefvee_ 
Heere , in-dien ich u beminde ( dat ick hope ende pvenfche uyt 
gheheel mijn herte) foo moet ick gheerne voor u lijden, daer vm 
aen-veerde ichvan nu af allen teghen-fpoedt van uvve hande 
N.ende om-helſe de cruycen„verftervinghen ende op-fpraken,op 
datickuende uvve Heylighen ghelijck mach zijn , om dat ick, 
voor mijne fonden foude vol-doen „op dat ick u o on-eyndelijcke 
goedtheydt, mach beminnen uyt gheheel mijn herte „uyt gheheel 
mijne fiele.Och oft ghy u gevveerdighde te Hellen als cen teecken Can:s. 
op mijn herte, alseen teecken op mijnen arm, op dat my voordt= 
aen niemandt meer moeyelijck en zy , ende dat een-ieghelijck, 
mach pveten dat ick uvve ben ende ghy mijn,ende dat ghy u ge- 
pveerdight eene vvooninghe by my te maken,ende my korts door 
uvveon-eyndelijckebermherticheyt ſult trecken tot u, ende my 
ontfanghen in deeeuwvighe tabernaeckelen. Ick hope dat ghy 
my fult leyden int buys uvves Vaders, ich falgaen in de mach- 
ten des Heeren, ende ick falfien „ende bemerchen uvve vvon- 
derlijekbeden van de grootheyde ende af-grondt uvver liefden, 
Amen. 

Practijcke vant ghene dat-men doen moet naer de 
Meditatie, ende eerft van de verftroyinghen. 

ende remedien der felver. 

Dé Prapbeet fegbt : Jeruſalem heeft eene ſonde ge⸗ Thren. 
ſondight / daer om is fp on-gheftadich gheworden: * BEAT 

Dooz-waer onſe fiele heeft oo ja gheſondight / ende fp is 
k q5 on⸗ 
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en-gheftavich gheworden / ſu is Woeft-loopende gegaen 
na beel minnaers ende hare begheerlickheden / foo dat 
fer op geene plactfe en ruſt maer Wordt berftropt in 

Boe ſchade⸗ Berfchepden deelen, Maer aet-ghefien dat deſe bers 
Eijck De ber: ſtropinghen ende upt-loopinghen der herten / ghelich 
———— ſterbende bien / bederben alle ſoeticheydt der ſalben oft 
Eccl.io. pes ghebedts / ende ſeer beletten het profijt des ſelfs / ſoo 

moet men neerſtelijck daer inne voor⸗ſien. Wart hoe 
Cyprian.de Wilt ghn ban Godt verhoort worden (ſeght Eppytanus) 
orat. Dom, als gh u-felbert niet en hooet 7 Wilrghr dat Godt ue 

wes ghedachtich zu als ghu bidt / als ghy uwes felfs 
ntet ghedachtich en zĳjt? Dat is als ghu met de ooghen 
Wilt waken ende mer Der herten ſlapen / Daer nochtans 
een Chriſten behoozt met Der herten te waken / als hu 
met de ooghen ſſlaept. 

Calficol.g. Het eerfte ende ſonderlinghſte vemedie teghen de bers 
cap. 2. fcopthepdtis/ te houden ſyn herte bergadert boog Get 
1. Canedie/ ghebedt: Want Wa ntoeten ons foo bevepdert beoor bet 
ſyntzerte ber ghebedt / gheljck wp biddende gebonden Willen wor⸗ 
gk te hou Den ;want het ghepens ende herte wozdt in het ghebedt 

* verſterckt door Ben voor-gaenden ſtaet /ende Dit moet 
Dies-halven te neerftigher ghedaen Worden ; want doe: 
bet ghebedt als dee, eenen water loop vloenen tot ons 
Be wateren Der gratie / ende daer amen iffer gheene fake 
die De dupbels foe vreeſen / ende Die fp (oa ſeer ſoecken 
te beletten. 

Ten tweeden / is oock een ſonderlingh remedie / bez 
halben de bevepdinghe ban Be welcke ghefprokenis int 

2. Sodts te: het eerfte boeck in het neghenſte capictel/ te behouden 
ee De teghen-woordichendt ban de Goddelijcke Maje⸗ 
gernt, ſtent / ende eert waer-achtich gheloof ban de felbe dick- 

Wwiflste verwecken / ende ſtaen niet groote eer biedinge 
odock untwendighe voor de ſelbe majeſtent ende fijn hof⸗ 
als oft uu geworden waren een ſchou ſpel voor de Wez 
reldt / Enghelen ende menſchen. In dien qhr kont bide 
Ben in de tegenwoordicheynt oft voor het h.Sacrament. 
daet dat oock:maer indien niet / ſoo is Get nochtans goet 
ende prafitelifck hem derwaerts te keeren / waer men 
Sack t3/ aengheſien het bolck ban Iſrael ban Bodt gez 
leert is geweeſt hem int bidden te keeren na den tem: 
pel. Bet dient oock tot eer biedinghe feer ſtille ban liz 
ehaem te zjn / ende d'in· beeldinghe oft imaginatie baft 

maken 
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maken op eere ſekere plaetſe / Door de boog ſtellinghe 
Der plactfe/ bart De welcke int langhe is ghefepdt. 

Ten derden / bemerckt dat Dep faker ons in 't ghebedt Ooꝛſaken dee 
Berftropen/te Weten / teghenwoordighe / boorleden ende verſtropingẽ 
toe-kamende dingen. Be tegenwoordige ban meeſt / alg in t ghebedt. 
{bp de begheerte tot haer trecken maken ons on-geruft/ 
ende beeffropen Hoog curieusbhept/ ende daer om wordt 
feer ghepreſen eenichept / vufte ende be waringe Der ſin⸗ Beta thi 
ten. De voorleden dingen belettert ons / als iet qualck quetlngen 2 
ghedaen is/oft niet aeughenaem cut is gheweeft ; Want maere Het 
dit is Get herte ghewooon te pepfen ende t° overlegghen ghebedt miet 
int ghebedt / als iemant fp-felber te bozen niet en Geeft verſtooren. 
enderfacht ende fijn herte in ruſte gheſtelt. Fu dient dan 
ie mandt ruſte ſoeckt onder het bidden / ſoo moet hy fp- 

ſelven wel onderfoechen/ eer hp komt tat den ghebede / 
ende verwecken leedt Weſen Der ſonden ende alle (aken 
fchicken;penfende ten eerftenr/dat alle Dingen ban geene 
Ber Weerde et zijn bu de neerftichept om Bode te beha⸗ 
ghen / ende fynen wille te volbrengen / ende alfoo dat he 
niet anders en Wilt pepfen/ dan dat De Sodlücke Mas 
peftent aengenaem issendedat hu njet enn Wilt in plaetſe 
ban wieroock ende forten geur offeren De demper ban 

gente verworpen ende ſtinckende (iele /te Weten / üdele / 
ennutte/leelijcke ende quade ghepeſen · Hp moet ſy ſel⸗ 
Ber neerſteljck laten voorſtaen za vaſteljck ghelooben / 
dat In verlieſt ende belet den voordtganck ban fijne an⸗ 
dere ſaecken / indien heop Be ſelve peyſt tent tijde van 
bet ghebedt / aen gheſien dat daor deſe ghebreken het 
berſtant verdonckert wort/ ende der Wille trager tot het 
goet/ende dat de gratie Gods / die ons licht ende ſterck⸗ 

hendt is / door de felbe belet wordt. In dien hy dan foa 
Beet ende alle dingen kleyn acht/ vergheleken bp Godt 
ende ſijne eere / foo is’ feker dat hy lichteljcker Be Wez 
reldtſche faken fal vergeten / gheljck men ghewoon ts te 
berachten andere verworzpen Dingen/ befonder als men 
Wilt pepfen op faken/die bart grooter ghewichte zijn. 
Au foo beel acngaet De toekomtende dinghen / Die WB wp toekomts 

mogeliüc ſullen moeten doen oft lijden / ’t is blijckelyck / ve omiger on 
Dat ton tot bende gratie ban doen hebben, Wät hee fulz led os mies 
len wp verkrijgen deſe gratie oft iet vermogen, ’ zu Dat — 
unter te handelen hebben / oft dat wa meeten prediken/ — 

oft iet in het open · baer ſegghen / oft moeten ſchrübven / 
ied anders 
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anders Bart Doo, een aendachtich ende oodtmoedich ges 
bedr? Alſoo dat alle ghepeus ban eenighe toekomende 
fake Die ontifdich oft niet noodich en is / een groot belet⸗ 
fel is ban het Goddelick licht / ghelck ick gefepdt heb⸗ 
be/ ende eene toc-ftoppinge van De fontepne der gratien / 
ende een groot achter deel ban de ſake / daer ghyutoe 
bereedt maeckt. Maer in dien ghmiet vreeſt; gheen fez 
Kerder toeblucht en iſſer Dan bedeckt te worden onder de 
ſchaduwe ban de bleughelen Des Heeren, Laet dan Dit 
uwe beeefe ende hope zyn / te woonen in de beſcherminge 
Godts? want den Deere alleen kan alle dinghen doen / 
ende onſe bijanden bekeeren als hu fal willen / ende alg 
eife weghen hem fullen behaghen. 

Sier gijn wel met war baft eñ profijtelfek voornemẽ 
alte ghepens bart voorleden / tegenwoordich endé toe ko⸗ 

aries an mende ſaken / uyt·gheſloten moet worden? Maer dit en 
Deberftrovj ÍS niet ghenoech voor onfe kranckendt / dan in dien in't 
Ze upt us gebedt ons eenige verſtropingen aver- komen / foo moet 
ten geourede men eerft ſoetelhycken ende niet met verfoeninghe / d’Boz 
het ghebedt. ghen onſer herten af-keecen/om datſe d'delhent niet et 

ſouden ſien / endemen moet terſtont wederom komẽ op 
den wech ende voorgenomen plaetſe / als oft Wp ban den 
felben afgedoolt Waren, Gude in · dien De menichte dee 
boozbeeldinge praemt/nachtans en moet men voor dert 
bjanat niet mijrkeit, maer me moet d’ oogen terftont tot 
Godt opheſſen / ende het gheloobe bande Goddeljcke 
tegenwoordichendt ntet groote neevftichept berwecken. 

Gabintardiee NKeemt aack waer ten eerften/dat het ſeer D'aentdache 
heydt nac tichendt berboordert,al Bat Dient om te berkrijgen brede 
goeden voor Der herten / geljck oock is d'sodtmoedichent te bewaren 
ſporst in Get als het gebedt voo ſpoedichltjckẽ voort gaet / want daer- 
ghebedt. om wodt den trooſt dickils in t ghebedt wech geno⸗ 

men / om dat de ſiele haer-felben niet kennende / door het 
ghebedt wordt op gheblaſen. Baer-om ghebeurt ’t gene 
Dat Salomon ſeght: Bie beel honichs eet / en is hem niet 

7 goedt. Waerom dert heplighen Bernardus ſeer bequa⸗ 
adt mnelieken ſeght: hooverdije is in ma gebande, ende den 
PCME eere is in grumfehap geweken ban (nen knecht / hee 
Hooperdije ig WIL komt defe onbruchtbaerhendt minder fiele / ende 
gorfake van ghebreck ban devatie dat ick lyde / ick en kan tot gheen 
Bozsoost in t tranen beweeght worden / den laf-fanck en ſmaeckt niet, 
gebedt cp en luft mp niet te leſen / ten bermaeckt mp niet te 

| | bidden, 
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bidden ick en binde de gewoonelijcke Meditatien niet, 
Waer is de dronckenſchap de gheeſts? Waecis de flilte/ 
ende blydſchap ende beede in den B. Gheeſt? ier naer 
ſchrÿft den P. Bernardus wederom aldus: Ack hebbe 
Metter waerhepot bebanden/ Darter met ſoo krachtich 
en ts om gratie te berdienen / te behouden ende Weder- 
emt te verkrüghen / dan wanneer; gip t° allen tüden voor 
Godt bebonden wordt niet haoghe dingen te ſmaken / 
Maecte brzeeſen. Salich is den menſch / dre altjdis be⸗ prov, 25; 
beeeftis. Dreeſt Ban als ghu de gratie fult verloren Gebs 
ben/bzeeft oock als fp fal wederom ghekomen zijn; ende 
Dit is altijdts bevreeſt te zijn : vreeſt infgeljchs ais ude 
gratie is ontrocken;als Die terftont ſtaet te ballen; vreeſt 
ende beeft/als gn giebeoeit/dat Godt op u gheſtoort is: 
bzeeft want uwe bewaringhe heeft u verlaten. 

Een twerden / neemt waer/ dat hoe weleenighe dits 
ghen/die nu gheſent zijn/bp naer macrte paſſe en komen 
in tinwendici gebedt / dat den meeftendeel oock plactfe 
heeft in’tunt-fpeekende gebedt/ende dat het daerom nut 
is in ’t ſelbe het herte op te heffen / meeſt in t beghinſel 
ende epnde ban de Palmen / inſgheljcks elcken Aſalm Eren rar 
telefentoteen ſeker epude ende boogestemen / ende met mac tot eers 
een berfchenden Godtvruchtichljcke ende betamelijcke —— vuns 
gheftelteniffe des lichacwis / oock mer berfchepden Pas een 
traonen eude choozen Der Beplighen ; De felbe Godt al- ticheyot. 
machtich op-offeren, —* 
Een derden neemt waer / dat de practjcke bart fonantis fet aen· teee⸗ 

ghe ſeer profistelijck is / aen te teeckenen de heylighe in kent der gozs 
raken, ende verlichtinghen ende begheerten, Ende Dit ber inſpraben 
belptfcer ; Ten eerſten / want de fcheiften der Beplighen — bet 
becusghen/dat dit ben Deere behaeght heeft/ Dien ha bes ú 
balen heeft bat fp dit ſouden Haen / ende Dat fp ouden 
acht nemen op de gaven Die fu ontfinghen; Ten tweez 
dert / om dat de voor gaende wateren Der hemelſcher 
beſproeninghe met woorden bol ban dert Derlighen 
Gheeſt bewaert fouden worden / als in eenen ghetrou⸗ 
wen Water-bachk / teghen den tüdt Ber drooghten: 
ende Dat het alfoo ſaude gheſchieden Hat de blebelinghen 
ban het heplich gevers eenen heyligẽ dach fouden hous 
den in onſe ſiele. Den h Auguſtinus belijdt / dat hy dat 
aengheſien heeft in 't fcheiben ban ſjnen Manuael oft 
Handt-beeck, Ten derdẽ / om dat het ſchint datde booz⸗ 

nemens 
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nemers als fp geſchreben 3ór/ gelijck De contractẽ ende 
Be berbonde onser de menſchen / meer vaftichept hebbẽ / 

Mauiere bi ende meerder beſchaemthepydt / als die wederom geleſen 
De #3. infpgas ende nochtans berfupmt wordẽ. De maniere ban ſchrü⸗ 
ken oft nooz- ben fAl ban Wwefen/als by erpel: Brere ick bedancke u/ 
nemens an Dat ghy wopder 25. dach ban Decemverr622.geweers 
as teeckenen · dight hebt open te doen deit prys uwer armoede, vie gn 

vóck zynde om mijne Wille hebt aengenomẽ / om dat gh 
mp ſoudt leeren / ett. Ick neme dan boor mu dee: uwe 
gratie (want upt mp-felvé en kan ick niet) hedẽ d'armen 
met fulcke oozfake Niende voortaen ſos ende foo te helz 
pen met geeftelĳjcke ende lichameljche aclmaefferniette 
berfteken eenige arme vrienden / maer ter contrarien die 

*ſalm. iu8. boven andere te vertrooſtẽ. Och oft mijne wege geftiert 
Wierden/ om uwe rechtbeerdichmakiigen te bewaren, 

Ten vierden / neemt waer gelijcker dicwäls gefent is/ 
dat mert eenicij ſchiet gebedt moet nemen / door't welck 
iemandt ſoude moghen 's daeghs overleggen de brucht 

Palms. ban de Meditatie / ende bewaren het bier / Dat David 
ſerpde t' ontſteken in ſine meditatie ghelfckerwijs ick 

Bier onder ſommighe ſtelle / die beguaem zyn om t° on⸗ 
Ber-houden alle Godt-beuchtighe begheerte. 

Schiet-Ghebedekens , met welche den Oeffenaer fal moghen 
her-halen de vruchten van elche meditatie. 

Pfalm.rs. 7 hebt my kennnelijck gemaect de vvegen des levens, 
ghy {ult my vervullen mer blijd(chap met u aen-fichts 

vvel-lufticheden zijn in uvverechte handt, tot den eynde. 

Plalm.u8. Heere ick hebbe bekent dat uvve oerdeelen zijn gherech- 
ticheydt, ghy hebt my in uvve vvaerheyt verootmoedight., 

Ibidem. _ Ick falpeyfen iu uwve recht=veerdich-makinghen, ick en fat 
uvve vvoorden niet vergheten. | 

‘Endeick ſal my bedencken in alle uvve vvercken , in uvve 
Pfalm.76 vonden falick gheoeffent vvorden. 
Pfalm. 17. Endeickfal on-befimer zijn met hem,ende ick fal my vvach- 

ten van mijne boosheydt. 
gi, En ſal mijae fiele Godt niet onderdanich zijn, yyant van hem 

Palm Slaton mijne falicheydt. : 

Hert eynde van den tvveeden Boeck. 
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AEN-MERCKINGHE 
OP "HET XXV. BEER 

Heert waer de booefienichept is / waer de deught 
is / waer het verſtant is / op Dat ghu P famen we⸗ 
ten mooght / maer De lanckheudt deg levens is / 
ende Des leven onder houdinge / waer't licht det 
ooghen is / ende Den brede. Hate heeft fine plaetſe 
gebonden tende mie heeft in fijn ſchatten gegaen? 

j Eelfeggen:wieheeft ons het goedt ge- 
toont? fietick ſal te kennen gheven, 

wargoedtis,ende warden Heere van u ver- 
eyſcht: voor- waer het is ten eerften ons-{el- 
ven teoordeelen(vvantin dien vvy ons-{el- 
ven met een meaich-vuldichf A jonderfoeck 
fullen gheoordeelt hebben foo en fullen vvy 
vanden Heere ‘niet gheoordeele vvorden) 
ten tweeden, dat wy beminné de bermher - 
ticheydr,verdraghen andere men{fchenge- 
breken, ende forgh-vuldich met [B] Gode 
vvandelen. VVant doordefen middelmet 
eenegedurighe[c]Mediratie van de pafsie 
Chrifti,ende{p ]Godtijcke befchouwinghe 
oft contemplatie ende gedurige hanterin- 
ge van de Biechte ende het alderheylichfte 
(e]Sacrament,maer alder-meeft met{r]de 
liefde Godsendedesnaefté,fult ghy komen 
tot op-rechte ftilte desherten, ende tot de 
plaetſe daer’t licht der ooghen is,ende den 
vrede,die alle finnen te boven gaet,befon- 
derlijc,in dien ghy ten minfté in eenicheyt 
des herten uwefiele fult geoeffent hebben 
met defe Godc-vruchrtigheoeffeninghen. 

VOOR 
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VOOKRK-REDEN, 

O A derweeeerfte boecken is gehan⸗ 
ie, Belt ban Ben wech der beghinnende 
EE ende boozt-gaende/ende bande hul⸗ 
8 penin De felbe. Fu dit boeck moet 

Ns gebandelt wordẽ Landen wech Ber 
boïmaechte/ende hunne ocffeninghen. Want * 
haer alle de veffeningen zjn eenichſins eenen · ie⸗ 
gelÿcken gemeyn / gelück alle deughdẽ / maer de 
bolmatckte bef itten ende oeffenen de ſelve bol: 
maeckteljcker Ick noeme volmaeckte ; niet Die 
ſoodanich gheheelhck sijn: want wie is deſen? 
Ia / ſeght S. Bernardus / niemandt enis bol Bern. epi 
fnaect/Dientet En begeert bolmaeckter te wefen : * 
maer de gbene die grooten voordt · ganck hebben 6 
ghedaen in de deughdt / meeſt in oodtmoedicheyt 
ende liefde / die noem ick De volmaeckſte. 
Maer aen-gheften de volmaeckthendt meeſt 

gheleghen is inde liefde Godts / foo wordt hier 
meeſtendeel gehandeit ban de felbe / ende Lan t 
ghene dat Be Chriſtene ſiele tot die bereydt. En 
Dit is ſunverheyt der herten / die door de Godde⸗ 
Icke gratie perkreghen wordt met aheduriahe 
vernieuwinghe / met onder veckinge fins ſelfs / 
ende met biechte. Fick hebbe geſent door de God⸗ 
belijcke gratie / want ie kan fupber makẽ phat 
ontfanghen is ban onfiypker fact? en is bp't niet 
alleen / die onderſoeckt de herte ef nieren? JP acr 
dit en is noch niet ghenoech / want na dat den 
ſpieghel ber fielen gheſunvert is / ſoo moet de ſel⸗ 
ben verlicht wordẽ bande Sonne der rechtveer⸗ 
dichendt. En hoe ſal dit bequamelijcker konnen 
geſchieden dan met dickwijlg ten H. Sacramẽt 

_ te gaen ende aendachtelijcken te bemercken den 
checrupſten Chriſtus onfen ea t-lic{ften — 

r cndr 
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ende door een ſunver boor nemẽ in alle onſe vert ⸗ 
ken / door welcke toy alle onſe werckẽ tat Godt / 
ende de Goddelcke goedtheyt / als eene ſeer aen⸗ 
cname offerhande ‘ouden mogten ſtieren / ende 

bam beminnen in alte creaturẽ / ende alle creatu⸗ 
ren in hem, Daer na klimt de ftele opwaerts ont 
bickwijls te hebben de Goddelijcke tegenwoor⸗ 
Dichent/ende zynde in Dien middach ende aenften 
ban harenSchepper gewont / wordt fp ontſteken 

‚met deeuwighe liefde / eene liefde / door welcke (jn 
hem niet alleenlyck en perſt met ſeer minneljc⸗ 
Ke om helſenghen / maer treckt alle dinghen tot 
hem / fp fiet alle dinghen in hem / ende fret hem 
alleen in alle dingen; fp en kent niet dan Icſum / 
ende dien ghecrunſt / hem Kent fp in De kinderen / 
een Bindt / ſchoon boven alle kinderen der men⸗ 
(chen; in de jongers ecnen jongelinck groepende 
ingratie Gp Godt ende De menfchensin de mans 
een volmaeckt man ende haren brundegom. Als 
fn deſen ghevonden heeft / na Bat fm hem Langh 
gheſocht heeft / lange begheert/ ende met dunſent 
berſuchtinghen gheroepen heeft / omhelſt ſy hens 
Maer fm oock is / wat fp Doet /oft ſpeet / oft jn 
drinclit / oft fp iet anders doet / ſn Doet het al on 
hem / die haer beeft bemindt: ende ſy le oft / ſterft 
ende ruſt in hem: ick ſegghe fp ruſt boor de ruſte 
der beſchouwinge / eñ ſy ſit in de ſchoonheut van 
Ben vrede / ende rycke ruſte / ende verwerft trecke⸗ 
nen der ſalichendt / daa? dien den B. Gheeſt ghe⸗ 
tungheniſſe gheeft / dat ſn is een kint ban Den hee 

melſchen Vader / den Dader der bermhertichept 
ende van den Godt van alle trooſt. 



—D—— Vo ER ' Jak Gj 

or, Her 1 Carirtet, * 

Van de Volmaecktheydt, vaer in die gheleghen ís. 
S —66 men hier ſal moeten handelen Lan 

de voĩmaecktheydt / ſoo ſult ghyy mogbelijck bez 
geeren te weten / eñ dat met redene / tis wat deught —* 
de volmaecktheyt meeſt ghelegen is. Daerom Lerz meronnar 
ſtaet dit met korte woorden. Ceneerſten / weet dat herdr en is 
die niet gheleghen en is in DE gratien / Hie vaag nier Wiet gielezen 
ghe geben zjn, ghelyck ip De gratien der mirakselen me aren 
van hooge Befchonwinge et Gebedt: niet in-groo- gogenen sins 
te wetenthepdt/al is dre in-geftort/ghelek td. Sa: 
domou beeft gheweeſtmoch in volmaeckthepdt van 
den flaet/al Waer’t oock centen Enghel / noch in onz 
der haudiughe van cenighe ſtrenghere discipline, 
Boch niet Mm Be uytnementhepdt der repnichept/tot 
Welche Dé felve is gheſchickt / hae el defe groote 
behulpſelen tot De heplichepdt zjn / datis / tot de 
liefde, ghelyck de mirakelen groote reeckernen Det 
felver zji. Dan de welcke den Heere ſeght: Maer 
En Wilt « Daer om niet verblyden / omdat de ghee⸗ Luc.re, 
ſten u onderdanich zyn: Want ſoo ick gefept hebbe . 
doede ghetuygeniſſe van S. Gregorius / deſe too: Gteg. hom 
nek meer de heplichept / dañ fp die maken. Maer de ⸗· id 
„belmaechthepdt ig meeſt ghelegen in De liefde van Bo ie meer 
„®Godrende van Den naeftt; Want de liefde is de Lal: Belegen sm pe 
maeck heydt bec Wet / ende daerom / ghelyen Der Liefde. 
Apoſtel fast Ul Prake ich met tonghen Der mens Rom 
ſchen ende Enghelensmact ur dien ich de liefde niet CCFL 
en hebbe / foo ben tek ghewozden als een uedende 
koper / ende een klinckende belle. Endt at! hadde ick 
De propheche / eude wiſte alle de verbargheutheden 
ende alle wetentheydt / ende in dien ich hadde aile 
gheloove / alfoo bat ick och berghen foude verſet⸗ 
ten / maer in Dien ich de licfdentet en hebbe / ſos eu 
ben ick niet. Ende in dien ick alle mijn goedt ghe⸗ 
deylt hebbe tat ſoyſe der armen / ende ̃ dien ick 
mijn lichaem levere / alſoo dat ick Brande / maer in 
Dien ick de liefde niet en hebbe / ten baetmpalniet. … 
Maer de lief De is tweederhande: eene van bez Pe tiefde ff 
heerte/ met welcke Wp Godt beminnen om onfen tucederptbe 

Wille ende omm ons goet: bandere ban vrientſchap / 
met welche wy hem beminnen niet om onfen Wille, 

Kra matt . 
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maer om hem · ſelven ende ſyne goedtheydtr ende ie 
deſe is De volmaecktheydt. Wel ts waer dar Bodt 
nieten wordt bemnidt (ander loon / hoe welp bez 
mint moast orde ſonder op-ficht ban leon;want dE 
Waerachtige liefde en kan nier poel zyn / nochtans 

Bern. de Bite ſy niet ghelyck van eenen huerlinck. Maer ent 
dilig. Deo. verſtaet dit niet van De lieſde Die alleenelyck Bent 
Wo uefa Mente beweeght ende bermaect; maer van He lief? 
goet ons tot De Die hem brenght tot de wercken: want hẽ te verz 
geeve werckẽ blyden vande goederen Godts / van ſyne teghen⸗ 
preughen · woordichept ende toe ſprekinge / en is geen teechen 

ban eene waerachtighe liefde / maer den yver om te 
onderhouden ſyne gheboden eñ raden zijn een felter 

Gregor. teeckẽ. Want gelijck Gregorius feght/Vertooninge 
des wercks is De beproevinghe der liefden Fit S. 
Fan ſeght: Rinderkens en laet ons niet liefhebben 
met de woorden noch metter tongen/ maer metter 

Rich. in wercken eñ waerhepdt, Twelck Fichardus ſeer 
Cant.c.s. fraepuptleght/feggende: Cene gevoelycke bemin⸗ 

ninge(by welcke / ſoo wp te vorẽ geſeyt hebben / bez 
teeckent wort de beminninge der ſielen) beweeght 
dickwiyls meer Den genẽ Die min bemint / eñ Dic min 

Em iegeljch volmaeckt is. Want een-tegelhe en bemint fao beet 
Kaisen 4 uiet/als hp wel gevoelt / eit als hem dunckt dat hy 
Ee eet in Dié ffact bemint;maer foo beel ais hy in de deugt 
ghesocle, enñ licfde gefondeert is / ende ghetrou geacht Wordt 

om de gheboden Ponderfhauden. Lene ſoete ghene⸗ 
genthept tot Godt is in ſekere manieren vleeſche⸗ 
Ick ende bedrieghelyck / ende ſtaet ſomtydts meer 
toe / de menſchelhekhepdt / dan de gratie, het hert / 
dan den gheeſt / de ſinnelyckheydt / dan de redene. 
Wat verklaert de waerhept anders / als fp ſeght: 
Die mijne geboden heeft ende onderhout / deſeñ is't 
Diemp bemmdr 3 Maer op moeten hem beminnen 
upt aeheelder Gerten/upt geheel De ftele/upt geheel 

… Veghedachterende uptalle onfe krachten. Dpt ges 
Ehryfoft. heeider hertẽ ſeght Chryſoſtomus / dat is / en laet u 
mlmperf. herte niet genegen zjn meer tat de liefde vã eenich 
fap. Matth. dinck / dan tot Godt / noch en hebt gheen vermaeck 
Boemen __ meer in de ghedaente der werelt / dan in Godt / niet 

j in dn in eeren/niet in gout / ett. maer mepnt dat ghp alte 
bemin, Dele Dinghen in Godt hebt/op dat ghy Godt beven 
met al mooght beminnen. Ghp fiet dat hp wilt / dat En 
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dem gheve geheel het herte/ ende gheheel de fiele/ 
an Dieu ghy dan iet bemint niet om hem / ſoo bemint 
ghy hem min ende onvolmaecktelycker. Rae: men 
Roet Dao, de volmaecktheydt alle ghenegenthepdt 
Per creaturen ftelten op den Schepper felve. Dit (al 
ghefchieden/ in Bien ghy de genegenthepdt ban de - 
Creature om Godts wille afleght / ghy fuit ſeggenz 
Seght mp in wat manieredandtwoordt: Wat haet 
gone en is’t niet het ſchadelye / verdervelyc beletfel 
an meerder goedt? Dit is vooru deliefde Lan de 
zreature / door welcke ghp iettrect va De liefde des 
Scheppers/aengeften ghy hẽ niet weerdichlycker 
en kont beminnen/al beminde ghy hEupt geheelder 
herten / ſiele ende krachten / hem die dacrig alle u 
geedt/ende begrijp Ban goet / ende in Dien ghy daer- 
en beven meet dat alle gaedt’twelch gefchapen is 
oneyndelyck volmaeckter in Gadt ig / ende Dat 
gon dat mooght genieten ; wat creature fal u dan 
— bedriegen /eñ u herte deylẽ Dit is hetgene 

dat Thomas Lan Rempẽ ſeer Wel ſeght: Wien alle De Imitat. 
diughen een zyn /ende alle dinghen tat een treckt / Chrifi L 1 
ende alle dinghen in cen fiet/Die kan ſtandtvaſtich c 5 
ban herten ende vreedſaem in Godt blyven. In de 
‘ape 4 fatichept fal Godt ef in alie Wefen;maer ‚cori, 
e eenschept ín Godt die men in Bit dal der tranen jaoe mende 

Berkrjght/dat verkrygẽ de welmaeckte in eeniger eenichepde me 
manieren / door Dien fp treché alle Dingêtat Bodt, Bont ver⸗ 
ende ſy worden van alle dinghen tot Godt getrocs kright. 
ken / ſy ften alle Dingen in hem’ Want fp aenftert al 
Bat gefchapen ig alg feer klepneftraclkeng vanhet 
eeuwich lichht/ende gaen Daag Be felbe ale met leert 
tot Godts fp hebben alle Dingen in hem / alſoo dat fp k 
waerachteljck met B. Franciſto magen feggen : Bos be bots ° 
yhnen Godt / Godt mynder herten zende wint al; menger af» 

ndedaeram verlie fen fp gheerne / ja ſy ver Wwarpen ze vager 
Ban felfdaïle ryckdommen / ende eere / fame / gunfte / verſmaden 
— enh ag ende aldat men hebben ont de left 
an/ligver. Dau fp Godt fouden mig-Gaghen; ja ſy Si 

haten en Berliefen boven al hun felven ende hunne 
fiele/gm die te vinden / ſoo geerne / gelijck een hints 

at ſyn kinder · ſpel eñ moffel-fchelpen foude geven / 
sam een ryck te verkryghen. Ende alle Chriſtenen 
moeten berept zijn liever te verlieſen ryckdommen / 

Ar 3 fame 
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fame / leben / ende alle dingen / dan de gratie Gents, 
dat is / Bodt boven alte dinghen beminnen: ſoo ſcer 
Dar fh lieber ſouden berooft worden van hupſprou⸗ 
We / kinderen / ryckdommen / ecren / fa bar het leven 
ſelve / gelyck alle de Martelaren / dan fp Godt fous 
Ben vertsoornen. Waer upt verſtaen wordt / dat een- 
iegheltzck de ghenegentheyt tot de geſchapen din⸗ 
ghen moet matigen; ende De volmaeckte menſchen 
dock de ſelve verloochenẽ:want cen volmaeckt die⸗ 

Epiſtennod naer van Chriſtus / ghelyck S. Hieronymus ſeght; 
Heliodor. en heeft niet Ba Chuſtus / oft irt Dien hp iet anders 
Cn vol- Heeft dan Cheiſtus / foo en is hp niet bol-maeckts. 
mast mẽſch rat weltke kenniſſe hem brengen De boeckẽ van De 
Been ede, Boelhept ber werelt. Want alg-men Wel dode fien 
Eszijwus, Heeft dendelheydt der menſchelycker dinghen / ſoo 
57— Wardt De weerde eñ liefde Der ſelver minder / over? 

mid’ $ ben onſaligen wenſch Daer daar getrocken 
wordt tot eene ſeßere beberbeniffe/bedzaghen boog 
fe engene liefde. Wart eygen ſiefde / oft begheer⸗ 

Aug ſerm. Yckheÿt na het feagen van S. Auguſtinus/ is der 
j9-deremp Warrel van alle quaet / maer de liefde Godts / is den 

Woeste Ban alle goedt: maer alle creaturen / die wy 
begheeren / Die begeeren Yup om onſe eygene liefde / 
zunde door De ſelve gedreven. Ban den weſckẽ bree⸗ 
Der geſprokẽ is in’ tweede boeck / alwaer verclaert 
is / dat men Bte moet verwinnẽ door haet fins ſelfs/ 
op dat de liefde Godts geſtort ſoude wordẽ in onse 
Gerten door den B. Gheeſt. Eñ de begeerlvchhepdt 
bande ryckdommen moet daor armacde verwon⸗ 
nen worden; de begeerte van gemack des lichaẽs/ 
ba Wel-luften ett maeghſchap / door verloochenicige 
Der ſelver:van den eygen wille / van venhepdt ende 
eere/ootk door verſakinghe der ſelver ende gehooe⸗ 

Bie van de ſaemhent. Eene ſiele Die Bit verkregen ſal hebben/ 
liefde der die treckt door haer ſelvẽ rat Godt / geljckhet biet 
creatuct bere op· waerts/ als het forneys opẽ is gelyck vlot hout 
eet dat onder het water neder gedrucht heeft geweeft/ 
iepepoetsr ende boven komt/als’t gewicht wech genomen ig. 
ont, …—… foo oock eene ſiele verloft va de liefde Her creatuz 
— ren / Rlieght op⸗waerts / eũ ruſt tu Godt / gelyck den 

zepl-fteen net Noorden / ende hanght hem aen / ende 
wordt eenen geeft met hem / eñ ten laetſten begeert 
al’tfelve met hẽ: twelck is eene — 7— 
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Sep met Godt ende de bol-maeckthept ſelbe. Dit 
eeft den Deere Ie svsopentljch ahetupght/ ſeg⸗ 

ghende : Ick en bide voor hun-lieden alteen niet/ lean.s7. 
maer oock voor de gene/die Booz Gaer-lieder Woost 
în mp ſullen ghetooven/ op dat fp alle een mogen 
zyn / ghelyck ghy Dader in my / ende ick inu / op dat 
fp oock in ons moghen een zijns ende op een ander 
feabt hp: WDie ig myne moeder ende Wie zijn mijne 
Broederstalle de ghene/ die ghedaen (al hebben den 
Wille mijns Daders / die inden hemel is / deſen is my⸗ Mari. r 2, 
nen broeder / ende fufter ende maeder. Siet hoe va — 
ſten t° famen-veeghbinghe datter is tuſſchen deſiele 
ende Godt : hae graate ende oprechte vꝛriendtſchap. 
Maer ghp fult my vraghen Wat verſchil iſſer tuſ⸗ 
ſchen de rechtveerdige onder malckanderen: tuſſchẽ 
Be vol maeckte ende on Vol-maechte/aengeften dat 
de onvolmaecte oock liever behooren alle Dingen te 
berlaté dan Godts Ick antwoorde ſulcken berfchil meere tuß 
alffer is tuffchen Koningen ende De huys mans tufZ (cher oe vecht 
ſchen den ſtercken eñ Den onſtercken / op de felbemas beerdige ou⸗ 
niere als Been ſterre ig verſchepden van d andere in Der malckau⸗ 
claerheyt / gelyc ve ſaden / vade welcke eenich voort °° 
beenght dertich-faut/D'andere feftich-fout/D' ander 
hondert faut beuchten;gelijc tuſſchen Be koop · liedẽ / March. z5. 
vade welcke den eenen wint twee / den anderen Dag 
calẽten / eñ ben anderẽ vyf. Ick ſegge den volmaec⸗ 
ten doet alleen den wille Gods / geſlhyck van David 
geſeyt wort:waer foe ans DÉ Apoſtel Jacobus ver⸗ Iacob ꝛ. 
maent feggende: Op dat ghy volmaect ende geheel 
mooght wefen/nergés in gebrelkkendes eenen owol⸗ 
maeckten en doet by· naer niet anders / dan Dat bez 
volen wordt op ſtraffinghe ban de eeuwighe pIhe. 
Den volmaeckten arbeydt om Godt met alle fijne WE volmaes⸗ 
krachten aen te hanghen / want hy gheeft fyn verz tor an wordt 
ſtandt ghevanghen tot de ghedienſticheydt van het eds 
gheioof ende looft Gott in alle Werehsen : hy heef: Bere ban re 
hem over al teghen woordich Booz (Hne gedachte: arie dahen 
niſſe / hn hanght hem aen beminnende Gem daor Den gere Ges ne 
wille in alle creaturẽ / hy en fpzeect riet anders ban Alte: 
Be woorden Godts / ende bat upt fyne liefde : hp en 
bedient niet dan daor de kracht die Godt aendient/ 
Biet hem al gheeft;hp eert Godt dogg alle dinghen / 
bie bu fiet/haogt/ ſmaeckt zr gevoelt; Gp — 

4 ä 
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alle menschen tot Godt te brengẽ / hy fiet over al iet / 
dat Bodt aent-gaet/dat Ip foude magen beminnen; 
ende gengeſien Dat hp weer tefchepden ‘tgene dat 
koſtelyck is / van tgene dat ſlecht ende verworpen 
is / ſoo bemint hp alſoo alle geſchapen dinghen / dat 
hy door de ſelve komt in de machten des Heeren eit 
in den feet vierigen oven der lief den/tot den Deere 
Die De weldaden aen atie cvcaturen om onfent Wille 
beeft ghedaen / ende aen ons De ſelve Heeft ontftekk 
Als baifem ende cancel tot eenen veuck der ſoetich⸗ 

D.Thom. hept.Defe volmaeckte onderhoudt alle He gebod, 
2. 2. q. 134. want de glhebaden zyn ghefchickt om te wepzen hef 
a · ZN gene Dat der liefde contrarie is / et met de welche. 
Verſchil tufs De liefde niet en hanftaen. Maer de raden worden 
— gheſchickt om te weyren de beletſelen van de wert⸗ 
ben Gone, kinge Ber liefde/Ddie necdtag der liefde nict cõtrarie 
en 5jn/ghelchk is het houwelijck/bekommeringhe - 

san wereldtſche handelingen/ende andere dierge⸗ 
Weke. Waer upt het blyckt dat dien een volmaeckt 
man ghenoemt wordt / die niet alleenlijck niet bez 
ſchuldicht en ig ban eene doot-fonde/smaer Die oock 
Berre is / van het ghene dat ons tot De ſelve treckt / 
ende in de deughdt belet : oft / de volmaecktheyt ist 
gelegen in het alder-befte gebruyck der deughden / 
ende irt weyzen Der beletſelen / die tegen de liefde 
zhyn / ende Die weder-haudert;daer ira in de begeerte 
Vande Goddelycke ltefderwelck is het eynde ade 
tweets Hierom ſeght den Heere: Ick ben «ende a.het 
beghinſel ende eynde / ende ſeer wel Gregorius:De 

Hom.s3. liefde is het beghinſel ende eynde Lan alle deught. 
Rom: Endeden Apoſtel: Let eynde des ghebodts is de 
.Tim.i. liefde vaneen ſupver herte ende goede confctentie/ 

ende ongeveynſt ghelagve/dit is het fondament La 
Een opzerpt Ale goedt. Ja te ghelooven dat God 1e, verdryft 
gĳctoote ‚a Alle quaedt/ende plant in alle goedt. Seght mp Die 
het fonvamct Daer ghelooft dat Bodt is almachtici/alle dingen 
baaalle wetenñde / ende Den alder-befté, fal bn hem gevennft 
deughdt. houden ende hopen dat hp fender ftraffinge fal mas 
gen bedriegen/ende fal ho hem berhaoveerdigd En 

weet hp niet/dat Godt de hooverdighe verworpt / 
ende vernedert alle de gene / die hun verheffen? ende 
ín der éeuYuichepdt verheft al Die hun Beriedecend 
Sal hp ghierich zyn tot wereltsche ſaken / die 
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Dat hy Godt ende alle dingen in hem kan Gebben? 
Baorwaer hp ig veel te gierich/dien Godt niet ghe⸗ 
noech en is. Salhy onkuyſch zyn / die by der hardt 
ſalhebbẽ de fantepne der blydſchap / ende den Godt 
ba alle vertrooſtinge? Sal hynydich zyn / die Weet 
dat het Gode gheſchiedt / wat men ſynen naeſten 
doet / die weet bat het Godts wille is / dat Hen ſelvẽ 
deſe goederen genietet oft fal hp Godts raedt oor⸗ 
deelen Vaar onvooꝛſichtich oft quaet te weſen? Sal 
p gulfich zyn / die de welluſte va hier eenen oogen⸗ 

blick in Godt kan eeuwich maken / in Dien hp De 
gulfichept Wilt verſmaden? Daer op wien falcene 
grammoedige menfch gram wordengop Godt? die 
ghefepdt heeft: Die uraecckt / die raeckt den appel 
mijner ooghe? Hoe ſal hy traech oft up zyn / die bez 
kent / hoe veelgoedts jn verlieft / ende hoe groote 
allenden nn verwerft? Fn dien’t geloove bit geeft / Bruchti veg 
beel meer (al deligfde doen; unt De liefde tat Godt / efzee 
komt de liefde tot den naeſten: ick ſegghe de riviere 
van den wrede / foetichepdt Der Gerten / een foet 
woordt / eñ wercken Der bermkertichepdt/ meeft de 
OEE dant Die ſynen naeſten bemindt/ over- 
amt met Gem in alle goederen / ende verdryft Lan 
hem / ſoo feer als hy kan/fanperlinge He quaden det 
fielen ; hp beſorghtt goedt / ende en oordeelt nies 
manden vermetelyck / hy en fpreeckt gheen achter- 
klap van iemandt / ende hp helpt eenen-teghelyeken 
met werck ende er empel. zi di 
Maer ghy fult vragen, oft een ieghelhek tat bol: Een · iegelije 
maecktheydt Kan kamen 4 Ick antwoorzde: Ja / in kauter de 
Wat ſtate hp oock geſtelt is Hoe wel den eenen ſtaet bolimaeckt: 
daer toe bequamer ig bau den anderen. Taſſianus Ve Komot 
ſeght: Det is blyckelyck / dat niemant om de angez Eat 
teerthept upt-ghefleten gin Woet Ban De volmaecht: ©” 
heydt der herten noch dat de ppompheydt iemandẽ 
fchadeltick ig om te krijgen ſuÿverheyt der herten : 
jaaen-gefien Dat Godt fpzeect mer De eenvoudige 
bft fimpele/ foo verheft hp deſe by naer altydts tot 
meerdere heplichept/ op dat alle vleeſch iu fijne tez 
genwoordicheydt niet en ſoude glori eren. Gn dien 
ghp nieten kondt bidden / coutemplerẽ oft beſthou⸗ 
Wen / dick wyls biechten ende ten H. Sacramente 
gaen / oft naer-bolgen de bplige fteengichept ; ff ge 
eh — — Er 5 30 
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zyt Berdulbich ende oodtmoedich / bemindt Godt 
ende uwen naeſten metter wercken ende Waers 
heydt / looft ſynen wille in ate dinghen; ende ghp 
ſult verkryghen eene koſtelycke peerle / ſchat / wyf⸗ 
hepdt/ ende oprechte vohnaecktheydt. 

Practijcke om Volmaecktheydt te vetvyerven. 
—— N dier ghnbegheert te hebben trappen tot de bal” 

“_K maecckthepdt ; fret hier zynſe. Ben eerften is / na dat 
She gijefupbert zijt ban DÉ fwaerfte fanden/te fchouz 

Wen oock neerftelijcken De ntinfte / ende ute oeffenen in 
manierlückheydt. Ben tweeden / berſmaden tydelücke 
dinghen / ende ten minſten met een begheerte Die te bere 
loochenen. Ben derden, uwe paſſien / meeſt ve eec-ghiez 
vichepot te bedwinghen. Ben vierden / bedwinghen de 
tonge / ende Bie meeſt ban achter-klap ende üde Ihepdt 
Weder-houden. Ben bijfden/ met eene menichbuldighe 
vernienwinghe foecken ſupverheydt der herten ende 
ghepenſen / ende Boor eenen ber van voorderinghe fp- 
ſelben bagbelijcks tot boorderende faken ſtrecken / ende 
Dol staken fijne wercken ende ghepepfen, Want dert 
wech Der rechtbeerdigher waſt als een blinckende licht 
tot dert bal maeckten dach. Ben feften/ berduldichepdt 
houden in tegenſpoedt / ende houden boog blifchapsals 
wy gevallen zijn in berfchepden bekoringhen want de 
berbulvichepdt heeft eenn bol-maecht werck. Beel zijn: 
der neerſtich in’t onder-houden Ban de reghelen / fp zint 
ftille conde gheruſt: maer út Dient ghy de berghen raeckt / 
fp ſullen roocken. Ben fevenften / dick wls oeffenen 
d'in wendighe deughden / ſond erlinghe bie ſeker zijn / als 
van cent ſunver voornemen / van liefde / van ijber / ende 
van de teghenwoordicheyt Godts. Mer achtſten / eenen 
wille met Godt hebben / nerghens af klaghen / maer 
houden ander ſoo veel veranderinghen der dinghen al 
ghelückformichepdt ende rufte der herten. 

Eenen korten reghel van den falighen P.Ignatius, 
om volmaecktheydt te veryverven. 

short emit Tj @n eerften/ghe en mooght novt iemandt regent ſpre⸗ 
Zagen · ſprekẽ.  kert/t zu met eden oft ſonder / noch tegen den obers 
B ſten / noch den gheen Die minder oft die uwes ghelück 

is: maer moet altijdts aen nemen / dat ban la 

9 | ghes 
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_ghebontdert wordt / u felbert niet ontſchuldighen noch 
gegen (peeken/ al hadt hp uwe redenen. 
Ben: Gijp moet eene blinde ghehoorfaembept bez Blinde ghe⸗ 
wyſen in D'alver-minfte ende kiepne faken aen uwe boorſachept. 
oberſte / aen Die murder ende uwes ghelĳek zÿn / peyſen⸗ 
Be dat ghu Bodt dit belooft Hebr, .· a 
> Bens, En aen: fiet move de ghebreken ban andere/ Gens anders 
maer zijt altydts berepdt ont die te ontſchuldigen / ende ghebreken te 
tercontrarien om u felben te beſchuldigen. Fa wenfcht ouitſthubdigẽ. 

ban eenen ieghelycken bekent te worden / ſos ban bin⸗ 
nen als ban bupten. baka * 
_ Bens. En fgreecht oft antwoordt / oft mediteert / oft Godt in ale 
wandelt / oft doet nopt iet het en zy ghu eerften pepſt oft leste behagẽ. 
Gode behaeght / oft het is tot ſtithtinghe ban uwen naeften. Leke bit dk Ne 

_ Gens. Houdt ober al vrijhendt des gheeſts oock met Veybheyt Beg 
alle perſgonen / ende ot aen· ſiet niemandt; maer houdt SIEA. · 
altidts deſe befibepdt / foo dat gp oock contrarie hun⸗ 
nen wille doen mooght / ende en verlieſt Die om gheen 
beletſel. — dreke ———— 

Bens. En zijt met eenen ieghelijcken niet gheinmeyn Verkieſen 
oft briendelck / maer vraeght vacdr aen den gheeft / tot ae 
Wier hou meer beweeght ende drijft. Frtefiet nochtans 
neerſtelycken hoedantch ende welche de bewegingen 
zyn / Die u daertoe ouden beweghen . art 
Den .Oeffent u gheduerichſücken / dadelijcken ende Bodt Louche 
inwendichlücken in Sodtvruchtighe oeffeningen / ende er and 
begeert fot gheacht te worden voor de menfchen opdat * 
ghp boo: wijs ban Bodt mooght gehouden worden / 
om hem te Wina n. 

Bens. Cgijdne dat nu gheſepdt ig fal u werck zijn, —— 
Guer-loopt dan deſe dinghen des morghens ende ooch Vus ſelſs. 

“Beg avondts als ghu dapen gaet. wss, SEE 

id 

Befchrijvinghe van eenen gheeftelijcken man. 
En gheeftelijck man fchickt den menfche inwendich⸗ 
Weken. Be berciert Dier ban bupten. Hp bedwinght 
gem ban buple dingen. Be bemindt opzechte ende pro⸗ 
föteljcke redenen. Bp en wordt niet kinderlycken upte 
gheftost tot lachen, Kupbe ſprekende en roept hp'niet. 
Dr gact ghemantert. Hp ent onder-foecht niet curieuſe⸗ 
Wijchen De Daden ban andere, Hp aenveeidt met eert 
248 Ĳ * — ve N » . * joe 
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beolfek ghelaet de bermaringben. Dp bergheeft lichter 
igck de dolinghe ban andere, Do en wordt Hoog peblen. 
niet bereden, Hp ent wordt niet neder gheworpen dooz 
achter klap. VYn antwoort lichteljck ende ſaechtmoe⸗ 
Belek den ghenen Die hem vzaeght. Dp wickt lichte⸗ 
Wck aen Den ghenen die teghen ſtrydt. Hy hosrt andere 
berduldichlück. Bp arbepdt ffnen broeder in alle fas 
ken te flichten. Be ſpzeeckt ſelden ende ſtatelijck. Dpt 
is fpaerlijck ende ſober in fpijfe ende dranck, Duis ghee 
ſchickt in gelact eff Woorden. Ho iseen kindt der waere 
— Bp beeft fijn ooghen neder gheſlaghen endeeen⸗ 
voudich. Bp is oprecht ban ſupverheudt. Hp is upt nec 
mende in ootmeedichepdt, De is gezeedfaem door ghes 
boorſaemhepdt. Bp is ghewapent met berduldichepdt, 
Po is ftantbaftich in’t gheloobe. Hy is gheduerich in t 
Gbebedt. Hp is neerftich in't werck. Buis ſtrenghe int 
baften. Bp is ftichtich in manieren. Hy is aenghenaem 
in handelinghe. Wp is gheſpraeckſaem tn woorden, Bu 
is milt in't gheben. Dpis fijn bzienden getrouw. Bp is 
fijn vijanden goedertieren. Bp is aen Godt ober - ghez 
gheben.Bp is boog fu-felhen daodt. De is boor de Werelt 
ghecrupſt. Bp is't eenen-iegelgcken al/om dat pp fe aller 
gader (oude winnen. et 

Her Il. CAPITTEL 

Oeffeninghe om te verwecken eene groote 
begheerte van Volmaecktheydt, 

[_VEt 1. voor - bereydtfel. Bemerckt u felgen in de tes 
henwoordicheyt deg Weeren met FP opfes op 

deu Hoogen Berch / van Ben welcken ghy mooght 
ſiende neerftichept ende grooten arbepdt der mens 
ſchen / die ſy doen am int Hit leven ſalich te zijn Door 
gere/vjchdanmen/ctc. 

Ghebedt, op Dat ghy oock faut moghen ontfteken 
Warden met een groote begheerte tot De falichent, 

Het 1.poinr. Bemerckt met hoe grooten / Boe lan: 
gen ende geduerigen arbeydt de menfchen ſoecken 
te kamen tot wetenthept ende kenniſſe der creatu⸗ 
ren / hae mel nochtans dat foo wie bErmeerdertde 
wetenthepdt / dat die vermeerdert De deoefbepdt. 
Maer ick vrage wenig De volmaeckthepdt niet De ik, nd ih in dia ENEN ‘ops 

IN 
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bpzechte di bept / door welche den mensche Godt De voïmarst 
ende fp felven kent / ende en Weef niet alleenelyck bevdt 14 De 
de meufchelygehe eñ Goddelycke rechten/maer Bolz orzerdte 
brenghrdie vocht ende nochtans verdzietet u eenen P 
kozten tydt om de felve te arbepden. Cen tweeden, 
bemercht hee feer (p arbepdẽ om hare lichamelycke 
gheſontheydt te bewaren: ja hier om berliefen fp 
dick· wyls te vergheefs alten hun goedt / ghelyck de 
vprouwe int Euangelie. Maer de wyſheydt ende 
fet ſtuderen van de balmaeckthept en leert niet als. 
—* — kennen De medechne der ſielen / maer 

menfche verkryght oock door De ſelve vol⸗ 
maeckte gheſontheypdt des lichaems. 
Aet z.poiot. Semerckt deſe woorden Ban den Sa⸗ 
lich maker: Wat vrouwe iſſer hebbende thien pen: Lucag 
ningen?is t dat fp eenen penninck verloren heeft/en 
ontſteeckt fp niet een licht / ende beert her hups upt/ 
ende ſoeckt neerſtelyck tot dat ſy dien Lindt ? DE: Sevolmaect 

ſen penuiuck ig De volmaeckthepyt / gheteeckent met sopt is den 
Godts beeldt / want de valmaecktheyt is eene gez verlaren par 
lckeniſſe Godts. Ben Wyÿyſen ma ſeght: Alle Din: gen : 
hen zon ’t geldt ounderdanich: maer daerde / zee / “CELLO 
ocht / vier / ſonne / ende De doodt ſelve is eenen vals 
maeckten man onderdauich / aen -gheften Be vol: Heb. 
maechte fam-wilen heerfchappye over defe Dingen 
gehadt hebbezaen-ftet dan hee groot dat men De felz 
Be moet acht. © hee veel voorfichtiger zijn de kin⸗ Luc: 
Beret ban deſe werelt / dan de kindere des lichts in 
Oet geflachretBemerct ten tweeden De fe woorden: 

et ryck der hemelen is gelyck eenen menſch foec: March.z. 
kende goede peerlen/ ende gevanden hebbende cent Devolmaert 
koftelgcke peerle/vcrkoopt hy al dat hp heeft; ende Lerdt ade 
bp koopt Die: want eene foodanigte heeft onghee HEIM 
meteu rckdommensnachtang en bef wactt fp den 27E 
menſche niet / maer berciert ende maeckt heu fas 
lich. Seſt is de volmoecktheyt / van de welcke mer 
mach ſeggen: Sp is koſtelycker dan alle ryckdom⸗ 
men / ende al bat begeert wordt / en kan hier bu niet prov. 
eleken worden. Oft gelyck S. Auguſtinus ſeght: Augut. ie 
eſe koſtelycke peerle is be liefde onder de welcke 1023 

u niet profytelyck en is / al wat ghy hebt; eñ in dien 
ghy deſe alleen hebt / het is u ghenoech:Men ſeydt 
dat de peerle wordt voort · gebꝛacht Daag den —* 
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des hemels / alfa wordt de volmaetkthepdt allee 

J nelyck verkreghen dao? De groote bermhertich— 
Den berboge hepdt Godts, Bemerckt ten derden / Dat de bale 
— maeckthepdt ghetyck ig eenen ſchat die verborgen 

13e fg in den acker / den welcken eenen meiſch dien 
banden heeft verberght/ ende upt blijdschap sar 
dien / ſoo gaet hp ende verkoopt al dat hy heeft / ende 
koopt Dien acher / deſen is De volmaecktheydt. 

Sap,7. Want tig eenen on eyndelycken ſchat / welcke Wie 
Dien gebruyckt hebben / zijn Deelachtich ggeworden 
bande vriendtſchap Godts. 

Eris bet Hers. point MWemercht ten eerften / Dat De hol: 
cycke Godts· maecktheyt Waerachtelijtken is het rycke Godts, 
Roms. dat op dagelycks in het Ghebedt des Weeren epfz 

ſchen. Want ſphſe eñ dranck en is het riche Godts 
niet / maer rechtveerdicheyt ende vrede in den hey⸗ 
Haen Bheeft. Godts rich wordt ghenoemt Det, 
daor’t welck Godt in ons regneert/gelijek S. Jan 
Batupt-leght. Ende wp zijn Waerachtelijck 1:92 
ninghen / iu Dien Wp bol-maeckt zyn / ghelyck den 
D.Chrpfoftomus in ’t langhe berclaert ; want het 
rjche Godts is waerachtelyck in ong door De 
volmaecktheydt der deughdt s ende ghelyck Bodt 
inden hemel gheften Wordt / ghelycker ig eene eeu⸗ 
wighe blydſchap / ghelyck de ſalighe lichamen onz 
Iydſaem ende claer / ſnel eũ ſubtyl zyn / ende ghelyck 
daer de Hepligen / De kinderen eũ vꝛienden Godts 
verſacdt Warden ban de overvloedicheydt ban het 
huys Godts; alſoo ghevoelen deſe dinghen in hare 
ſiele de ghene Die eenichſins volmaeckt zyn. Laet 
ars Dan met eene groote viericheydt tat Dit ryck 

Matth.n. gaen / want het ryck Der hemelen Dt gheweldt/ 
ende De gheweldighe nemen Dat wech. Bemerckt 

®pmacckt ten tmeeden / dat de volmaeckthendt ons maccht 
gs Godts vrienden Bodts/’t welck verclaert wort met D'epz 
veienden. fen woorden Ban de ceuwighe Wyſheydt: Ack 
— hebbe u vrienden ghenoemt / Want ick hebbe u bez 
Foanrs. Kent ghemaeckt / al dat ick van mijnen Dader ghe⸗ 

Boost hebbe. Dat en daen De menſchen niet aur 
betenden Vanden Heninck te zijnd doet ghy wel faa 
Beel om Godts vriendt te zijn t wat laet ghy bar 
uwe ſinlyckheydt achter om dat ghy Godt ſoudt 
dehaghen? Ende de volmaeckthendt zin AS 

alleen 
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alleen vrienden / maer oock kinderen Godts: waer Sp maecke 
gin wp aldus vermaent worden om na te volghen ons kunderea 
den hemelfchen Pader: Zyt vol-maeckt / ghelhck Sodts. 
wen Gemelfchen Mader Vol- maeckt is. Jae fp 
maeckt Be fiele ooch cenc Brꝛupot Lan den Done 
Godts / ghelyck het opentlyck beweſen wordt in De fiete de 
gheheelhet voeck der Sangen. Bemerckt tender. Bep 
den / hoe grooten vrede / gheñuechte / gghemeynſchap Cheiu. 
met Godi/hoe groote glorie hier ende in den hemel 
Benbol-maeckten mensch heeft. Alle welcke dingen 
Boe groote begheerte behoorden fp in ons te berz 
wecken? want de begheerlyckheydt van wyſheydt 
brenght tot het eeuwich ryck. Ick hebbe begheert / 
feght Salomon / ende mp is verſtandt ghegheven: sap.r. 
ende ich heb aen gheroepen / ende Den gheeſt der 
wyſheydt ig in mp ghekomen. Cen laetften / ick Bemerent, 
bidde u / befict Wat datter is / dat u belet/ Dat ghy vuwe beletſelt 
Bit ryck / deſen ſchat eñ alte goederẽ niet en kryght 
ende ghp fult bevinden dat het meeſt al is cene 
klepne ſake / eene gheneghentheydt tot eenige creaz 
ture. Bergheyckt ende over leght Dit mer de vols 
maechthepdt / ende neemt Vaftelijck voor u mek 
tenen qeaoten Wille tot dic te arbepden, 

: 
Ghebedt om te vermeerderen de begheerte 

van de Volmaecktheydt. 

Eenwighen Vader, ghy bebt tot my ghefepdt : VVandelt Tot iʒ 
poor my ende zijt vol-maeckt. Maer eylaes!hoe langh ſa 

sch mijn vleefch verfcheuren ende [al ick mijne fiele draghen in 
mijne handen ? Hoelangh fal ick arbeyden, om voor my eenen 
put te graven, dieick mach noemen de opervloedicheydt uwer 

gratien ‚om mijnen dorſt te verflaen „ende den dorf? van mimen 
alder-liefsten Heere , die op den autaer des cruys dorſt beeft ng 

mijne falicheydt? VVanneer fal ick komen, ende tot u gaen „o 
fonteyne des levenden Waters, op dat ich niet meer dorſt en 
hebbe im der eeuwicheydtẽ Siet ghelijck de ooghen der knechten 
zijn in de handen van hunne Heeren; ghelijck de ooghen der Plalaat 
dienfl-vrouwen op de banden van hare vrouwen , alfoo zijn 
orſe oogen tas den Heere onfen Godt, rot das by onſer ontſermt. 

Be Ont · 
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Onifermt u mijnder Heere ontfermt u mijnder ende neemt doch 
Wech de verblindrheydt mijnder herten, ende de traccheyt van, 
nnen Wille? Want Wat belet mj, dat ick niet gheluckich en 

De eyghen benende oprechtelijchë efalich? Stet Heere anders niet dan mijne 

eer éyghen lieſde, ende de liefde der creaturen N. de welcke mj Wes 
âlievicpe __ der-honden,ende maken my onfalich ende ellendich.Relpt mye 

mijne kracht.V Vaer om vergheet ghy oane armoede ende mijne 
Baruch gribularie? Heere beyde im op den Wech ende Wijf my waer de 

Wgsheydt is. VVant Wie ús in den bemel geklommen,ends heeft 
dien uyt de Wolcken genomen? Wie is over de zee gevaren ende 
beeft die ghevonden? daer en is memandt die bare weghen kan 
Weren. Leert my Waer dat is den verborghen fchat ende de koe, 
Plelijcke peerle , om de Welcke ick falmoghen verkoopen al min 

* — goet, ende dat verachten als niet. Vant den menſch is eprechte- 
Hey: J "dek falsch „die de Woijsheydt ghevonden heeft ende verkrüght 

volmaecktheydt, ende de verkrgghinghe der felver ss beter dans 
de koopmanfchap van bet beſte ende alder-louterfte goudt ende 
filver. Hare vrucht is koftelgcker dan alle ryckdommen; ende al. 
dat begheert Wordt „en kan by defeniet gheleken Worden. Ick, 
hebbe die beminde boven ghefontheydt ende fchoonheydt ‚ende 
hebbe voor my ghenomen die tot eenn licht te hebben; want haer 
licht is onblugfchelijch „ende alle dinghen fullen my met haer toc 
bomen, ende ontallijckeeerbaerheyde door bare handen. Ick feg- 
ghe,ghy fult by my komen,ende (ult eene Voooninghe by myma- 
hen,ende ghy fult vvoonen in't tabernakel mijnder herten, ende. 
ick fal in u verheughen ende verblijden ende ick ſal u in geheel 
drin herte beminnen, bet vvelck mineeenighe begheerte is, het 
rijche dat ick begheere;, den fchat, dien ick foecke; de peerle,die 
ichbegheere re koopen; de ſalicheydt, na de vyelck ickmet she 
heel mijn berte bake. 

Practijcke om te vermeerderen de begheerte 
der Volmaecktheydt. 

—— NN Gerfte / neemt baftelijck boor u te volghen de vol⸗ 

— maeckthept/ ende het rijck Der hemelen gewelt gen 

henk, te doen / eñ vermeerdert dient wille altüts, Maer wacht 
u neer⸗ 
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uneerſtelick ( ghelijck 2. Bernardus ſeght) ſoo welban Bernard de 
de kleyne als ban de groote ſondẽ / want die in ſeer groo⸗ ordine vit. 

_tefonden vallen / beginnen ban De minſte: ende het mine 
fte ghewin oock re ſoecken / ís ſeer groot ghemin / want 
die wat heeft / dien ſal noch ghegheven worden. Ane Be De twerde / aen-fiet/ gijeljek ick dick· wils gheferdt reen — 
hebbe / alle ereaturẽ ende bemerckt hoe in die tot De vol⸗ og daer „oe, 
maeckthepdt nooden / hoe ſy de begheerte ber ſelber in 
Wbermeerderen / ende weaen brenghen als ghiften / met 
welcke fp u van Godts weghen tor hem: ſouden locken. 
De derde / handelt dick wijls met geeftelfcke mannen? 
ende houdt Sodtbzuchtighe t’ ſamen fprekingen:Want 
Bet bier ontſteeckt ín de t° ſamen · (pick inghe/ghelijck in 
De meditatie, rh died —— 
De vierde/ aen merckt Be begheerten dieu banden De Gert 
deere toe gheſonden worden / ende als uwen moet Aap: Ve PAS 
per geworden is / ſoo ober· peyft de gene die ghpeerrjdis > 
beel vierigher hebt ghehadt. 

De vufde / ſtelt ween oft meer boor exempel / die ghy in 
berfchepden deughden ſoudt moghen na-bolgen gelck 
men ſeght van DB, Antonius, 

_Schiet-Ghebedekent. 

DE rechtveerdicheden des Heeren zijn oprecht,verblijder= 
de de herten: her ghebodt des Heeren is claer verlich- 

… tende de ooghen. 
Vwe oordelen zijn begheerlijck boven goudt ende feer ko» Ihid. 
‚ ftelijcke gefteenté ende foeter dâ bonich ende honighraré, 
VVie bi klammen-op den berch des Heeren, oft wie fal ftaen PG. 

in fijne heylige plaetſe? die onnoofel van handen is , ende 
Suyver van herten. 

Pfalm 18 

23e 

Her ÏIL Cápirres 

Ocffeninghe tot ſijns {els vernieuwinghe, 
_ Voor-fellinghe der plaetſe xy, alg oft ohm De menſchen 
faeabt unt de fwereldt tot het oordeel roepen / ende 
Her eenen int Den acker, d andere wat den meulen / 
mpt den bende Kamer maeltÿt / ende boor berſchep⸗ 
Ben dgoden ende meghen der vaerts gaen. 

Ghebeat, hegheert veruieuwinghe ie herten. 
— 
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In belaetfte LJ Et L-point. Bemerckt ten eersten / in Dien ghu nu 
— moeſt ſterven / ende rekeninghe ban u leven ghe⸗ 
boon er gen/Goe del dat alle De ſaken deſer twereldt ſouden 

ſchynen? Die Goor-leden ende ghepaſſeert zijn ſou⸗ 
den gheheel ĳdel zün / aen-gheften datter ntet af en 
ts ghebleben / de teghen-Wwoordighe ſtecht ende De 
toe Komende Gol Wzeefe / ober-penft tat gijp Dans 

— — ſaudt willen ghedaen hebben. Ten tweeden / peuſt 
tijt bugs bee hoe onweder roepelgck Dat te Ben verloren tdt / 
lace ende D’ occaften tot het goedt / die ghu ghehadt hebt / 

ende onder-foeckt hoe ghu die voordt aen ſult mo⸗ 
ghen ghebruucken. Cen derden / ſiet uwen boordt· 
ganck in den wech Der deughden / hoe danich ende 
hoe groot dien is. Befen ſult ghu weten in Dien ghu 
bemerckt het eunde Waer om hebt afp begonſt te 
lenden een gheeſtelijck leven / wat trappen ban bals 
maecktheudt aop ufelben hebt voor gheſtelt / ende 
met hae groote begheerte ende wilſe ghy dien in?t 
beghinſel hebt boez-gienomen/ oft ten minſten bez 
Heerde voor ghenomen te hebben / ende oock Mat 
uwen ſtaet bermach. Maer hoe danich heeft dien 
ghetmeeft- Ten eerſten / Godt met gheheelder herten 
ende gheheelder ſtelen aen te hanghen; want Die 
Godt aen-hanabt wordt eenen gheeſt met hem— 
Ten tweeden / met eenen ieghelücken vrede te 
hebben / ende door liefde ende wille met hun abe: 
boeght te moden daer en bobven in Dien het une 
oberſte zjn aen gheen ban hunne wetten / oft bez 
vel met verſtandt oft wille te weder ſtaen. Een dere 
den / door den haet uwes ſelfs / verloochenẽ a le merte 
ſchelücke dinghen / den lof Der menſthen / de rück⸗ 
dommen ende blÿdſchappen der Werelt / ende ghe⸗ 

Vereeninghe nuechte hebben in Goddelcke ſaken. Siet dan hoe 
met Goor ghu Godt aen hanght met uwe Dep krachten. Met 
ed wee pe memorie / te weten hebbende hem over al tegen- 
vader.  gmoordich / ende ſeer diek wyis met hem ſprekende / 

fmantmen moet altid ts bidden ende nout befiuijce 
Lucag. Ken. Ten tweeden / met Den verſtande / prüſende alle 

fue wercken ende rechtveerdige oogdeelt /’t zu Dat 
hu aen u oft andere goedt oft quaedt toe ſeunt. Ten 
Derden) met den wille nout klaghen ban Bodt/ off 
menſtche / oft eenich ongheluck / ende dat * — 
he CR atter 

1.Cor.6. 
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datter in De ſtadt gheen goedt noch quaet en is / dat 

den Heere niet gedaen en heeft; oock gheen gebodt 
willens ende wetens berſunmen / hoe klepn Dat het 

oock zu. Aen· merckt oock oft ghu een fuutdere mens 
ninghe tn alte dinghen hebt / dat is /oft d' ooghe deg 
berſtandts fupber is. Bemerckt ten tweeden / hoe 
ghu gheboordert zt tot uwen naeſten. Ten eerſten / 
met De memorie / oft ghu niemant en verſuumt oft 
achter laet / maer oft gijp ban ſelfs feect het profijt 
Gan uwen naeften onderlinge Gan den genen Die 
u niet ſeer toe ghedaen en is / oft ghu hem foeckt 
te bekenn?.Ten tweeden /met den verſtande / oft ghu 
met niemandt tmiftelijck en handelt/ maer Dat aha 
— u goedt duncken hem onder worpt / ſander 
ige aen wite oberſten. Cen derden / met den wille / 
oft ghu ban een ghevoelen zin met hun / ende meeſt 
oft gab met u overste al het ſelveſeght ende aen hun 
gheheel ober ghegheben zt / niet fchickende ban 
eenighe fake /piactfesofficie/ oft bekommevinabe. 
Bft ah ghenuechte hebt in ’t goedt / in Den lof ende 
eere ban uiven naeſten / als in u epgt/ ende hem gez 
luck btet ende voordert / oft ghu u bedroeft ende mes 
delijden hebt in fúnen teghen ſpoedt / ende oft ghu 
hem met derdaedt / ſoo Id ghu Kont met eenen Gbet 
aen lichaem ende fiele helpt jers Dat om Gods wille 
niet om eenighe ghelückformicheudt / oft eenighe 
natureſjcke gratie:dan oft ghu ban hem eenen af> 
treck hebt / hem oordeelt in u herte / fell meer dan 
hem acht eñ ban fijne ghebreken fpreeckt. Ten dere 
den / bemerckt wat voordt ganck gip ghedaen hebt 
in De berſmadeniſſe Gan menſcheſÿjcke ſasẽ / van lof 
miſpriſinge / ende gevoelen Gan menſchelÿcke oor⸗ 
Deelen / in berworpinghe Gan ghemack ende ver⸗ 
makinghen / Die met De ſinnen ghevoelt worden / in 
berſterbinghe eñ haet uwes ſelfs.Ende ten eerſten / 
oft ghu u ſelben ende u engen ghemack door De lief⸗ 
De Gan De eeuwighe dinghen berſmaedt. Ten tipee⸗ 
den / oft ghu met het verſtandt in voor Den al der⸗ 
flecheften houdt / ende voor fulcken wilt geacht ende 
ghehouden worden. Ten Derden / oft ghu met Den 
futile bemindt / die Gan u quaedt gheboelen Gebben / 
Ende quaedt Gan u ſeggen/ ir gtshr die lief zel 

Hiefbe S 
mfen chen 
naeſten. 

Derfmates 
niffe beurt mẽ⸗ 
fchelijche (ar 
ken. 
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ende prhſt / ende oft ghu De ghene / die u prijſen / ende 

Wen voordt⸗· athten / ende al ſoo vedrieghen / daer om — 
gauck on is ett bemindt ende ouder houdt. op bedrieght ſu· ſel⸗ 
ver allecne· gen gheheelück / Die ſÿnen booedt-aanck alleene⸗ 
ek SO Tjek waerdeert / upt De meditatie ende beſthou⸗ 
Be. winghe /ende begheerte Der ſelber: Want in dien 

uwe meditatie oft ghebedt vierich ende goedt is / 
gemerckt dat fp is eene ap hefſinghe der herten tot 
Sodt ſoo is’tfeker/ dat ghu door De ſelbe verheben 
wordt haten De hooghde dev aerden ende aerdiſthe 
dinghen /ende door de ſelbe gheſchiedet Dat ghu 
niet anders en begheert oft wenftht dan Godt / ende 
Fijen alder heulichſten wille. In dien't ſelbe niet 
en gheſchiedt / foo berheft ghu u te vergheefs ban 
Die / ende het ig meer een bedroch des duuvels dan 
een teecken Gan boordt ganck. Ten vierden / neemt 
boor u/hoe ghu boordtaen u leben wilt aen ſtellen / 
ende wandelen in den wech Der gheboden ende ra⸗ 

den Godts. 
Belete Herz.point. Bemerckt ten eerſten / wat beletſel u 
lee a vertraeght in Den mech Der ſalichendt / mat paſſit / 

wat creature aft Gave liefde. Cen tweeden / oft ghu 
Dit beletfel kondt mepzen/ ende hoe groote untſin⸗ 
nichendt dat iet ie De ſelbe niet te twepeen neemt o⸗ 
ber ſulckx evnjcelk Goor ween particulter onder⸗ 
foech te Doen / ende De middelen Daer toe te gebruut⸗ 
ken / Die het felbe kvachtelijck fonden moghen Hele 
pen Want bear-tuaer hu en begheert ovzecijtelijck 
ſüne gheſondthendt miet / Die alleeneljck wilt ghe⸗ 
bruncken onkrachtighe middelen / ende Die boor al- 
ſulecke door langhe eppevientie ende ervbarentheudt 
bevonden zjn gheweeſt. Cen tweeden / arn merckt 
in de teg hen⸗woordichendt Bodts / wat eene droef⸗ 
heut / ende mateene ſchande Dat het is / te ſien hetere 
ende heuligher middelen / oock te konnen ſiaaken 
fas Kroatie ſoeticheudt ban de volmaeckthent / ende 
nochtaus deſe groote goederen niet te wilien ver⸗ 
krüghen /ende Dat oft oa: De begheerte van deere / 
aft om liefde tot eenighe creature / oft om eenen ſeer 
korten trooſt. Stelt dan u herte op uwe wegen / ende 

Aggein. fiet waer om deſe propere in u plaetfe heeft: Op 
bet geel gijefacut ende luttel Gjemaent ; re 

gheten 
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gheten / ende ghu en zůt niet berſaedt: ghu hebt ger 
droncken / ende ghu en zijt niet droncken ghewor⸗ 

den; ghu hebt u ghedeckt / ende en züt niet werm 
gheworden ende Bie Loon heeft vergadert / Die Geeft 
Dien gheworpen in eene door· gaette borſe / boor· 
vaer dit gheſchiedt om datter het herte niet ern⸗ 
ſtelück toe ghebrocht en wordt 
__Hets.poiut Bemerckt De boet paden ban u huus / Bemerckiugt 
ick ſegghe / uwe wercken ban 'e morghens tots a⸗ auſer per · ke 
bouts toe / ende bemerckter twee ſaken inne. Ten 

Ban 's mots 
gens tot 8 

eerſten / oft ghu voor ghenomen hebt tev eeren Monts. 
Godts te Doen, Ten tweeden / oft ghu oock u boor⸗ 
nemen al vol brenght. Baer en boben bemerekt 
hoe ap u hebt in teghen ſpoedt / te weten / hoe ver⸗ 
Duldichlijck ende oodt moedichlck. Ten ſaetſten / 
ſtelt in gheſchrifte het ghene ghubooru ghenomen 
hebt / ende offeret acu De alder heultchſte Deüvul⸗ 
— door De handen Gan De alder heplichſte 

Maghet / ende door Ben Enghel uwen bewaerder / 
ende toe eughent u ſelben gheheelyck aen De Bod: 
delcke Majeſteut / vernieywende vock uwe belof⸗ 
ten / in dien gijn eenen Keligteus zit. 

Ghebedt om voordt-ganck re doen, — 

V V Ee mydat mijne pelgrimagie verlenght is, ick hebbe Pfalm.n1g, 
ghewoont met de be\woonders van Cedar, feer langhe 

heeft mijne fiele eenen vremdelinck gheweest:Wwy hebben oordeel 
verwacht,maer te vergeefs, de falicheyt ende fy is verre van ons 

geworden .Onfe boosheden zijn versmenichvuldight voor ‚ende 
enft fonden hebben ans gheant woordt. Ich bidde u neemt van 't 

Iſaiæ 59. 

midden van my de ketene N ende maerkt dat in meijne duyfler- aio sa. 
nife ulicht op-gae endedat mijne duyſterniſſen Worden als den 
mid-dach.Hoelangbefal ick Luyaert flapen? Wanseer fal ick Prov.6. 

van mijnen flape op-SHaen?VVant fiet de ghebrechelijckheyt fal Shan zins 
— 3 4 í raecheyd 

tot my komen als eenen wãdelaar, ende d'armoede alseenen ge- von wort; oer 
Wapenden man. Maer indien ick rafch ben, foo fal als eene fon- veuzveen. — 
teyne mijnen ooghſt komen, ende d armoede ſal verre van mij 
lieden, die mijne lappe handt ghewrocht heeft! want fiet ick, ——— 

arbeyde foo veel jaren te vergheefgende gheheel den dach begeert 

an s/ 3 uk 
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ick ende mijne begeerten dooden my, om dat ick niet kloeckeljck, 
ende flantvaftelijck en Wercke om mijne falicheydt ende de 
fpijfe,die niet en vergaet. Maer Wat Weder-houdt my, dat ick, 
niet vijck niet Wijs„niet falich en ben, noch dat u rijck 1m my niet 
en is? Siet N. o mijnen Godt! ich, ben beſchaemt voor u: wat 
wytfinnicheydt is dit van my, dat het my ont dit N . oft om dat 
N. niet en lust te ghenieten foo veel ende groote goedereis; ja ooch, 
dat het my hier om nict gheoorlooft en foude zijn? In dien ohy 
Weilt „ghy kont my ghenefen. Ick bidde u ghenceſt my, ende 

WÚrizss. gheeft my vufle vervult mijne fiele met claerheydt ende ver= 
5 boft mijne beenderen , ende bekleedt my met uwe ſterckheydt. 

Maeckt dat ich. zy ghelijck eenen befpreydder hof, gh:lijckeen 
fonteyne der Wateren, Wiens Wateren niet en bef Wijchen, op 
dat ick mach ghenoemt Voorden cenen gemackelijken Sabboth, 
her heylich des Heeren glortens, op dat wijnen wille niet meer in 
wy ghevonden en Worde. Dan Heere falick door u verinacckt 
Worden ende ſult my verhejfen bove de hooghde der aerden „ende 
ghy ſult my fpiifen met uwe erveniffe „ende ghy ſult bevrucht 
Worden vande vruchtbaerheydt van u huys. 

Practijcke om. te verkrijghen vernieuwinghe 
der herten. 

Eerfte, Bemerckt in’: koet op be maniere hier bozert 
verciaert / als ghuſcenighen ledigen tidt hebt uwe 

ghebreclyckhendt ende voort ganck / foo tot Godt / tot 
Beſonder ars aͤwen eben naeften als tot u ſelben. Maer aen⸗merckt 
derſseck ſyns meeft t gerne Daer ghy u beſonder onder-faeck op doet / 
Elise ende fiet oft int ’t ſelve zijn mit oft weer fauten / dan ut 

de boorgaende Weke, ertde maeckt alfao uwe velkeninge 
ende teeckent Die indien ’t u goet Duct: kant beel zon⸗ 
der die alfea hunne werckẽ aen · teeckenen Aldus fchreef 
den ſalighen P. Ignatius in een baeckfken oock alie de 
beweghinghen des h. Gheeſts ende fijn leben. 

Derineringe De tweede. Indien ghy ghevoelt dar gijp niet beel en 
Ban ocfferun⸗ VOorderr/noch gheport en Wordt met eenige orffeninghe 

Die gp voor handen hebt/ oft meditatie / oftlefinge oft 
ghewillighe penitentie / ſas aenbeerdt een onder, ja ver⸗ 
ſterckt w oock formwjlen na het geet duncken ban vive … 

oberſten 

7 
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aberſten oft biecht-bader/ met eene berbinteniſſe op ee⸗ 
nighe penitentie teghen dé ongheftadichepdt. 
De derde / Overloopt het vegifter/na’t welck gh uwe, 

Wercken ghefchicht hebt / ende ntemtu ghemerrk tot 
bolkomen onberhoudinghe ban’ felbe, 
De bierde. Toe epghent ubeor-nemen aen berfchepe 

den Heplighen/ ende offert Die met eenn heplich boog-nes 
men / ende bebeftight die in de teghenwoordicheydt Lan 
bet h.Sacrament na de communie. 
De vijfde. Ouder andere fiet dat ghu altjdts acbepde Doozt-ganck 

omt baozdt-ganck te Deen it opzechte oodtmordiche # bri iiet 
hendt / ten tweeden in opzechte liefde, berclazende die dt 
lieber met der daedt / dan met woorden: ten derden / in 
Be ghemennſaemheyndt met Godt / oft Godts teghen 
woordichepdt:ten vierden / in eene ſuppere mepninghe: 
tert vÿfden / in de vereeninghe ban de alder-heplichfte 
Maghedt. 

Eene andere maniere om fy-{elven te vergaderen, 
ende de Practijcke. 

J&Ebebbe hier bozen gheſendt / dat de bier-baudighe 
oeffeninghe / die gheftelt was nae De meditatie / Hadde 
ecfchepoen ghebyupck:foo om 's morgens op te ſtaen / 

ſao om s abondts Nlapen te gaen / foo oock om het herte 
te bergaderen, Indien Dan be meditatie hier bozer ges 
ſtelt u te langh dunckt te efen / ghebrunckt deſe koste 
maniere. 

Stelt u ſelben in de teghenwoordichendt Godts / ende Gods welda 
bemerckt ten eerſten Be weldaden / die ſjne Goddelucke Lie 
mildtheydt u de voorleden weke heeft ghegheven / ende 
bedanckt hem. 
Ten tweeden / bemerckt uwe ghebreken / ende ſender⸗ Onſeghebre 

linghe / die door eenighe ghewoonte veroudert zijn/ oft ken. 
ghp voordt gaet oft niet / ende wat u meeſt op den wech 
belet / ende doet Haer af cent ſonderlingh onder ſoeck. 

Ten derden / bemerckt nwe wercken Lan 's mate Ouſe werckẽ. 
ghens af tot des abondts / ende in dien ghy eenen Gez 
ligieus zijt / ſos ſchickt die nacr uwe regulen ende ordi⸗ 
nantien / naer d' exempelen van den Deere Jeſus/ Gin 

epligben, üsfathepot 
Jen vierden / hoe gn ait tj bebt in tegbhen- eoebe kn Tet boeer. 

4 
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hoe matelfjck / hoe ſtille / ende baoz-fiet het ghene u fous 
De mogen ober kamen/ende verſterckt uwen moet daer 
teghen. 

Ten laetſten / ſchrijft int korte u voor nemen oft ordi⸗ 
nantien / ende offert die acn Sodt onfen heere. 

Het ghebruycu ſal moghen leeren / dat deſe vier punc⸗ 
tent hebben in haer groot profit ende ten korte maniere 
ban een gheeftelijck leent. Maer neemt waer / dat elck 
bart die maeckt op haer-felben eene offeninghe / ende 
daer ont bedeplt dar geheel oock in verl deelen. Maer 
als ghp u doe, befe practijche fult bergaderen ende uwe 
Begbeerten vernienwen/in-dientu belieft / ſoo fiet aen DE 
Beelden hier na gheftelt/ die ober een komen met def 
Bier capittelen: ick bope dat u die cen geeftelijch vehzuln 
fun gbeben, 

she 



‚Vande Vernieuwinghefijnsfels. 649 

* schia-cheiadkens 
Eek hebbe u in geheel mijn herte verfocht, en verdrijft my prat, 185 

* niet van uvve gheboden. 
lek hebbeden vvech der vraerheydt verhogen, ick en hebbe Ibidem. 

< uvve oordeelen niet vergheten. — 
Sier ick hebbe uvve gheboden begheert, maeckt my lerende Ibidem. 
in uvve gherechucheyde 
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AEN-MERCKINGHE 

z.Theffs. 

OP: HET XXVI BEELDT: 

Danckt Gort in alte dingen / want 
Dit is ſÿnen wille, tk 

NE de medicatief A]bedanckt Godt voor 
fijne on-tallijcke wel-daden aen u be- 

wefen voor [B] de{cheppinge, [c}verlofsin- 
he,[p]Sacramenten,[e]gavedesgebedts, 

[re ldeughden[e]Heylighe in-fpraken. Aen- 
merckt ende dant Godt,dat hy udoorden 
goeden Enghel [n]befehermrtrteghen de la- 
ghendes[1]duyvels, ende bewaert van foo 
veel [K] perijckelen, ſſeckten, verfcheurin- 
ghen,tooverijen, bedervingenende on-ge- 
vallen van waterendevier. Maer wat {ult 
ghy Gode voor foo veel goedts weder-ghe- 
ven? Bedanckt Godt, fonderliaghe om dat 
hy u met (oo langhe verduldicheyde heeft 
verdraghen,die anderfsins mer de duy velen 
ende [1] Godde-loofe ſoudt verloren ghe- 
aen hebben. Laetdan [Mm] u herte alleen- 

lijck in Gode ende fijnen wille ruſte ſoec- 
ken. 

Har 
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Her IV. CArPITTEL. 

Oeffeninghe van danck-fegghinghe. 

je hebbe in voorgaende Capíttel inſt koet uut- 
gheleudt eene bier-boudighe oeffentnge / fact ong 

an rel het langhe Gevolgen teghelücks dec! ban 
efelve. 
Het 1.voor-bereydtfel, Stelt u⸗ ſelben in de teghen- 

woordichendt Godts en Ban fn hof: ende gaet 
met eene qvoote begheerte ; maer nochtans met 
fi —— bp de chooren Dev Henlighen / die Godt 
oben. 

Het ze voor-bereydtfel. WBegheert Ban den Heere / Dat 
huu gratie ghebe / dat gijn hem mooght dancken: 
begheert van fijn hof / dat fp hun gheweerdtghen / 
uwen lof bu den hunnen te voeghen. 

Hert 1.deel. Banckt Godt boor fjne wel daden. 
Ten eerſten / voor de wel⸗ daden genheben aen De Dancſeggin⸗ 

meunfchelückbept ban onſen heere Chriſtus / te we⸗ ghe voor ve 
ten: Dar die gheboeght is gheweeſt met het Godde⸗ —— * 
Ich moogdt : ten twerden / Dat hpt hoofdt ts pan 
De Enatelen ende menſchen: ten derden / Dat in Hepar, 
hem tg alle bolheudt dev gratien / wüsheudt mes 
tenthendt ende henlichepdt. 
Ten tweeden / voor De mel -Daden ghegheben aen Dao: ve wets 

De Henlighe maatedt Marta (Dat ſuts De Moeder dai vade ale 
Godts:ten tweeden /Dat fu ís fonder (mette ban ee⸗ — — 
niahefonde: ten Derden / dat fn beghtft is met de “°° 
meeſte avatie:ten vierden / dat fp met De meefte glo⸗ 
vie berheben is boven alle Henlighen / ende Enghe⸗ 
len Goats. 

" Cen derden / boor De mel-daden aen Be Enghe⸗ Wewadẽ ver 
len ghegheben / voor hunne ſcheppinghe / verkie- Engbelen. 
ſanghe ende bol herdinghe / glorie ende weerdich⸗ 
heudt ban officie. 
Ten vierden / danckt Godt boor de weldaden aen Der Keplig. 

De Peultgen ghegheben dat hu hun geroepen heeft 
tot De holmaecktijent: ten tweeden / dat huhun met 
foo heel deughden heeft berciert: ten Derden / dat hu 
hun met mivakelen heeft vereert: ten vierden / dat 
Du hun met glozie beghift: ten büfden ende ten 

| laetſten 
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laetſten / dat hu door hunne tuſſchen ſprekinghe 
feer Beel dinghen heeft ahenheben. | 

Sewadẽ der Een bijfden/ danct beer de wel daden / die hude 
xechtbeerdige rechtveerdighe gheeft: want Ip vberdraeght hunne 

on vol marcktheden / hu ſupvertſe ende berlichtſe 
Met wetenthendt / hu ontſteecktſe met liefde | bu 
trecktſe bant quaedt / ende verloſtſe ban de tribula⸗ 
tien / ende verleent bun eene ſalighe doodt. 

Der ſondarẽ. Ten ſeſten danckt hem bos de fondaren:ten eer⸗ 
ſten / om Dat huſe verdraeght: ten tweeden / om Dat 
huſe goedertieriijck roept tut De penitentie: ten der⸗ 
den / oam Dat hu hun tÿdelcke dingen berleent: ten 

vbierden / om Dat hi hun noch dick wüls ſalichendt 
gheeft in De doodt. € 

—— H · Kerc⸗¶ Ten ſebenſten / voor de weldaden gegeten aen de 
H.Kerckerten eerſtẽ / dat ſaChriſtus heeft voor haer 
hoofdt ende Brupdegom: ten tweeden / dat ſu ban 
Den *tuſighen geeft wordt gheregeert: ten der⸗ 
den / dat fp alleene heeft De ſekere ende waer ach⸗ 
tighe leevinghe:ten bierden / dat ſu heeft De Daar 
menten: ten vüfden / De ghenoeghelücke verſchen⸗ 
denheudt Der ordenen. 

Fufeershen Ten achften/zedanckt Godt Gao de wel daden 
wel daden. Die ha inſgelÿcks aen u als atteen gegheben Heeft / 

602 De twel-Daet der ſcheppinghe / nature) Der for⸗ 
tunnen / ende meeft voor De twel-Daedt Dev menfcij- 
wo r dinghe / verloſſinghe ende gate der gratien / deg 
geloofs) Hope ende ſiefde des ghebedts / etc. Dat 
Godt eenen Enghel geſthickt Geeft tot uwe bewa⸗ 

PGlso, ringhe: want hp heeft u fue Enghelen beboien/ 
dm dat ah ba ghevalle uwen Goet niet en ſoudt 
ſtooten teghen Den ſteen: ende Dat hu Dien wiet ale 
leenljck ghegheven ent heeft gen wjenrde tegel cken 
menſch / maer oock alle Zanden / Zandefshappen/ 
Vergaderingen / Prelaten; om Dat Die ous ſouden 

regeeren wae ſÿnen alder-B). toille. Overleght wel 
ten eerſtẽ /de qvatie Des doopſels / Der penitẽtien en: 
Be roepinghe Ten tweeden / hoe veelmenſchen date 
tet berloren gegaen zyn / (Daer hu u bewaert Heeft j 
eer ſu tot het doopfel quamen; hoe Geel Datter naer 
Het doopſel door eene on· voor ſienighe Dost ſonder 
derouw dev ſonden gheſtorven z04 — 7 
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hoe Geel teghen ſpoedt in Defe wereldt is / ende hoe 
Heel oorſaecken van wercken Dev bermherticheuot 
Dat aju heatsende gijn (uiter voorwaer fas Geel ſue / 
alg abn venden fultellenden / warr af Den alder- 
goedertierenſten Godt u Gerloit heeft: Ten derden / 
noot atie Heplighe Enghelen / ende alte trraturen / 
om dat ſu met u Bodt ſouden loben boor de onghe⸗ 
meten wel· daden / die hu u gheeft / Hoe wel ghu De 
ſelbe nieeen verdient Ven vierden / offert Ge U 
herte / ende alle uwe woorden ende wercken met een 
ſeer danckbaer herte. 

Heez.deel. Bemerckt hoe grootelüjcks ghu Godt Sanch eg⸗ 
moet bedacken boor De gave Des gebedts. Want hu gnoe voor 
heeft gewilt / dat atie Dingen tet ons doort ghebedt te gabe veg 
foudenkamen: nochtãs Godt en heeft ons gijehedt Gebedts. 
niet van Dof / maer hu bekeert Dat boo r ong tot me⸗ 
nigerhande profüten. Ten — — 
ſelbe met Sodt mach ſpreken / ende ſoo Dictuijts als 
men wilt in ghelaten moet tat Den throon ban ſoe 
groote Majeſtent. Ten derden om De werckinghen 
des ghebedts: want ten eerſten het paeut Godts 
grãſchap;want de Schrifture ſeght: Monſes heeft Exod.z2. 
gebeden Den Heere / ende hu is te breden geworden: 
ten tweeden / het verwerft bergebeniſſe der ſonden: 
Ick Hebue u alle De fchuitquït geſrholden / om dat Match. 18. 
ghu mp gebeden hebt: ten derden / het verloſt Gan 
perickelen ende quaedtsalfoa berj aeght Ezechtas Reg.i9. 
Sennacherib: ten vierden ende ten laetſten / het 
berkrüght alle lichamelĳcke ende geeſtelücke din⸗ 
ghen / die den menſche nut zón. * 

__ Hets.deel. Bemerckt Goe groot de milthent Gods me mint 
totonsts / die ons foo licijtelck ende Dick-wijlg bert Godes. 
maer een woordt biddende / ſoo groote Dingen 
gheeft nelijck het blückt in Geel Hegligen/ende hoe 
grootelijcks dat het heem mishaeght/als’t De Helte 
gieuſen oock niet en luit behoorlijck het ghebedt te 
Doen, om Daer door tot vol · maecktheudt te ghera⸗ 
Ken / hoe twel hj deſelve foo minnelick Daer toe. 
Roodt ſegghende; Al die begheert/ die ontfanght⸗ 
ende Die ſoeckt / die vindt; ende aen Den ghenen / 
„Bie klapt wmordt open ghedaen. Ten tweeden / bee 
merckt hoe groote goedertieventijendt Hat Get 4 

46 
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Eobt var Dat den opperſten ende machtighen Godt faó ber⸗ 
boot 7 zi ſtroude getseden niet enn berworpt. Teu derden / dat 
Bega tut yn Door fijne Waderlcke ſorgh vuldichendt ons 

Matth.7 e 

Eecli.sz, 

wenghert Pt ghene Dat hem dunckt one fchadelijck 
te zün / ende Dat hu ons op Den bequamen tjdt ber= 
hoort: waat menſch is Daer bert u clieden ſeght Du 
to’t datſünen ſone broodt ban Gem begheert / fal hj 
hem eenen (teen Lieden oft iet Dat hu cenen biſſche 
begheert / fal Gu hem cen ferpent gheben # Fn Bien 
ghu dan / die doch quaedt zyt wel weet goede gaven 
uwe kinderen te gheben; hoe veel te meer ſaluwen 
Bader / die inde hemelen te / goede gaven geben den 
ghenen / dieſe ban hem begheeren. 

Het Ghebedt Ie s v des Soons Sirach. 

NK Ckfalu belijden Heere Koninck, ende ich falu , mijnen Sa- 
lich-maecker t famen loven. Ick, fal uwen naem belyden, 

Want ghy zijt my eenen hulper ende eenen befchermer ghewor- 
den. Ende ghy hebt mijn lichaem verloft van de bederveniffe,van 
den Strick der quader tonghen, ende van de lippen der ghener, dis 
loghenen wercken, ende voor t aen-fchijn der ghener, dte daer 
by-flonden, zijrghy my eenen hulper gheworden. Ende ghy hebt 
my verloftnade menichteder bermherticheyt uwes nacinsvan 
de brieſſchende, die bereydt Waren omte eten , van de handen 
der ghener, die mijne fiele fochten „ende van de poorten der tri- 
bulatien,die my om-ringhelt hebben, ende van bet verdrucken 

der vlamme, die wiy em-vanghen heeft, ende int midden des 
wiersen bench niet verbrandt gheweeſt: uyt de diepte van den 
buyckder hellen , ende van de befmette tonghe, ende van de lo- 
gen-tale,„van den hooſen Kontnckende vande on-recht-veerdige 

tonghe. Mijne fiele fal tor der doodt toe den Heere loven „ende 
mijn leven Was nakende ter hellen neder-Waerts. Sy hebben my 
wan alle fijden om-ringhelt,ende daer en Was niemandt die my 
mocht helpen. Ick fach na de hulpe der menfchen, ende daer en 
Was cheen. Ich hebbe ghedachtich gheweest uwer bermhertich- 
heydt Heere ende uwe mede-Werckingben, die van den beginne 
der wereldt zijn , Want ghy Heere verloft de ghene, die u vers 
draghen, ende ghy verlosie van de handen der Heydenen J ie 

hebt 
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bebt op der aerden mijne ooninghe verheven, endevoordeaf= > 5 
wloedende door hebbe ick ghebeden. Ick hebbe aen-roepen mijnen * 
Heere mijns Heeren Vader, dat hy my niet verlaten en (oude in 
des dach mijnder tribulatien, ende in den tijdt der hooveerdige 
fonder hulpe. Ick fal uwen naem al-tijdts loven, ende dien t ſa- 
amen prijfen in de helijdinghe, ende mijn ghebedt is verhoort. En- 
de ghy bebt way verloft van de verderveniffe ; ende hebt my uyt· 
hesrochenuyt der quaden tijdt. Daerom fal icku belijden ends 
ed fegghen , ende ick fat uwen naem ghebenedijden. 

… Pratt cke om Godt te bedancken van fijne 
| ghiften ende gaven. 

D Eerſte. Boven de ghene / die ghy int t boor gaende apenteeetenif 
Boeck hebe/fal defe moghen zón: in ghefchrifte ſtel⸗ ghe van onfe 

let Godts befondere weldaden tot / ende Diebefchrj bij-fondee - 
ben mer woorden belliefde/ erde alfoo Dabid ende de we 
Propheten naervolghen / die boog eene maniere hadden / 
na dat ſo eenighe ſonderlinghe wel daden ontfanghen 
hadden / daer afeen ghedicht aft lof-fanck te maecken. 
Teert (feghtden h. Sernardus) niet lun oft traegh zt zgecnard. 

in te bedancken:leert boog elcke weldaet bedancken: be⸗ 
merckt neerſteljck wat u boor gheſet wordt / op dat aen 
gheene gaven Godts de behoorlijcke danck · ſegghinghe 
ontnomen en worde. Ende hoe Wel de danckbaerheydt 
meer met de wercken dan met de Woordert beweſen 
ntoet worden; nochtans is t Gode feer aen ghenaem / 
in dier wy hem bande weldaden dickwijls loven / ende 
Die dick-Wijls eber-pepfen. Maer in elcke weldaedt 
meeten bijf dingen bemerckt worden : tert eerften/ De 
an-epndelijcke weerdichepdt ban den gheber:ter twee⸗ 
Den fijnte on eyndelijcke liefde : tert derden / de upt · ne⸗ 
menthendt ban de weldaedt: ten vierden / on ſe Aechtichs 
heydt ende verworpentheydt: ten büfden / Godts on- 
enndelÿcke mildthepdt, Ende ap dat De danck ſeggin—⸗ 
ghen behoorlyck fonden ghefchteden;foo moet men bide Butpe ver 
Ben de Bevlighe ſalighe geeften/ dat fp Gun geweerdigen Replaggen. 
willen ans te helpen / aengbeften vp niet weerdichlijck 
ghenoech Gent konnen dancken 4 Baer naer moet men 
alle creaturen nsodẽ einde Wederom giften offeren. De 
exrſte is: Den Beere voor uwen Godt eit Deere kennen; 

ghelück 
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Plaml.1 15e 

Arcfde tot on 

ie Dean TIL Boeck,’ Het IV. Caps 
ghelijck Jacob: An dien / ſepde hn / Godt met mp fat f ge⸗ 
weeft hebben / ende my bewaert hebben op den wech / 
langhs den welcken ick wandele / ſoo ſal den Heere mu 
tot eenen Godt zijn. Dier toe dient een op fct maken baat 
fp-felben nopt iet toete geben /aen-ghefien dat bp hef 
Gode al fchulbich zyn / die alle dingẽ im alieg wertt Len 
tweeden / voor hem nemen Godt te drenten om niet/ en⸗ 
de niet omt u profijt. Tent derden / hem alie uwe werckẽ / 
arbepdt / ende u felben gheheel op offeren/tot Alle ’t ges 
ne / dat ſyne eeuwighe wijshepdt ende Baderlcke voer⸗ 
fienschepdt goedt duncken fal/ ’t zy voor· ſpoedt oft tes 
ghen ſpoedt. Alſoo ſinght ben Koninckljcken — 
voor ſegghende: War ſal ick den Heere weder om 
ben booz al dat he mp gegeven heeft? Ben kelek * 
ſalichepdt(hoe wel bitter) fal ick nemen / ende den naem 
des Heeren aenroepen. Mijne beloften falick den Heere 
betalen (oock met het leben felbe ) want koftclijck is in 
Des Beeren aen ſicht De doodt ban fue Heplighen / ont 
Dat fp boer hun·ſelven ende Be Wereldt ſterben. 

Derweede. Ende gelfjck Wp de voorleden jarent obers 
pepfen in de bitterheodt onfer fielen, alfoo moeten Wp 
hem oock bedancken voor de Bergevanghe ban de groo⸗ 
te fonden. 
De derde, Hoo dickwijls als wp eenige weldaet bart 

ſen naeſten · Godt hebben ontfanghen / aen gheſien Wa hem niet es, 

Ptov.ij. 

konnen weder gheven eenich weldaet / laet ons onſen 
naeſten eenich ſoo danich doen / in dien het ſelbe kan 
gheſchieden. Daer om begheerde Den Deere Dar hem 
— ghegheven worden De thienden ban al!e t gene/ 
dat de Iſraeliten befaren / ende hem toe ghe-enghent 
worden d'eerſte gheborene Volght dat na / ende uwe ſie⸗ 
le Bie hem gebenedijde, ſal vet worden. Want de bloes 
den der gratien kamen Wederom ter plaetſen daerſe 
uat-gaen om weder ond te bloepen. 

Scheet 
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Schiet - Ghebedekens. 

Sis / ſoo ſchhnet dat De heplige mannen ende Propjes 
fen hurt in gheene fake meer gheoeffent ent hebben dan 
in danck-fegghinghe: bier om en Beet Dabid bp-narr 
hiet anders ut geheele Pſalmen: maer neemt nochtans 
eenighe beerskens bequaem tot foo heplighe oeffenin 
ghe der danckbaerhepdt, — 

Sijnen name zy ghebenedijdt in der eeuwicheydt. SPA 
Maeckt den Heere groot met my,ende laet ons fijnes na Ger 

verheffen met — aA nen Pfal.sz. 

Vervult moet worden mijnen mondt mer love , op dat ick pfal,ve' 
mach finghen uwe glorie, ede ghcheel den dach uwe * 

An hebenedijdr mijne fiele den Heere, ende al dar binen m ny 
ïfijnen heylighen nacm, ROET Dab: 

A Engheſien de danckbaerhepdt Gode foo aengenaem 
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AEN-MERCKI NGHE. 

OP HET XXVI, BEELD Ee « | 

Onder · ſoeckt nine ghebyeken / ende voet neer: - 
ſticheydt am de futen upt te vaepen / ende 

Be deughdt te planten. | 

Nderfoecktf A Juwe confcientie, ende _ 
eyfcht van de felvefBjrekeninghe voor 

[ejden Rechter Chriftus.Stelt u vooroogen 
[p]Godes gheboden, endelr Juwe regelen: 
fiechoe[r]den duyvelu befchuldicht, ende 

SPE roevinge hoe luttell e goedts ghy hebt ghedaen,ver- _ 
| treedt [] de (onde , ende fier hoe ghy die 

foudtmoghen vlieden : kapt af den on-{ali- 
ghen[1] boom derfonden, endegreffietde 
[Kjnieuwedeught. Daernair bevecht dae 
[M]ghebreck mer fonderlinghe forge ende 
onderfoeck, ick fegghe dar ghebreck, dar u 
meeft van hetonder-houdé van del x thien 
geboden endeſoluwe regelen (dat isin den 
wech Godts ) achterwaerts houdt. Zijt 
vvacker totalle[rJoccafie vã victorie, ende 
aen -merckt dat den eerften trap der [Q] 
deught den moeyelijckftenis,den tvveeden: 
lichter, den derden den alder-licheften. 

HET 
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__ Har V.-Capirrss, ij 
Van het ghemeyn Onderfoeck, 

DE Capittel houdt in De maniere Ban te Baert 
A Jeen ghemepn ouderfoerk/ t welck even- eend 
Melyck ick ghefepdt hebbe ghedaen moet worden / 
als oft gijp nioeft rekeninghe ban uwen Baay -ledert 
tpot gheven boor Gode, Loor de Enghelen / end 
ee wwenr vhandt: Ende Dit wozdt bedeplt nvbf 

telen. 
_ Bet eerſte is / danckſegghinghe voor alle ont fans 
gheu Wel-daben. Bibi 

‚ der tmeede is / verſoeckinghe ban gratien om de 
ſouden te bekennen ende te verfsepenñ. ‚6 

DDet dorde / onder ſoeck jus ſelfs / Aeginnende van 
het laetſt leden onderſoeck / ende onder· ſoeckende 
foa veel als t doe Uckis / de ghepeyſen / woorden 
ende wercken na de thien gheboden / ende in dien 
iemandt religieus is / oock na ſyne regelen· 
Het vierde / verfaepinge der ghebzeken ende fous 
den / verweckt dasr verſchenden bemerckinghen. 
Det vyſde / cen vosꝛ nemen / doort welck iemandt 

ſchickt voortaen fu leven beter acu te legghen⸗ 
Waer tee proſytelyck ſal zyn eerſt te voorſien Wat 
men falmaeten doen oft oen / ende fn herte tot 

beyde ghercedt maken. 

effeninghe van een ghemeyn Onderfoeck. 
HE Lpoiat. Bemerckt ten eerften om bac Geel TC? © anckbhaen 

Beven Dat Het betamelyck is onfen Schepper heyde tok 
ende wel doender te dancken. Ten tweeden / ſiet op- Gods 
waerts / ende ghp fult aenmercken dat De Hepligen 
niet anders eũ doen. Teu derdẽ / ſiet nederwaerts/ 
ende ghy ſult ooren dat He verdoemde niet anders 
en roepen Dan onbauckbaerhepdt/ ende eeuwighe 
vermaledudingben teghen D' onepndeljchte goedt⸗ 
heydt. Eude fiet wir ie ghp wilt ghelyck zijn. Len, 
vierden / ſiet met hoe hlepnen fake glu boor fijne fet 
groote weldaden hondt vol· doen / ude verheft DE 

ſtemme uwer Gerten met alle De chooren der Hepli⸗ 
doen ende Eughelen / ende Doet u Beft om met ghe⸗ 
eel uherte te loven onfen Veere ende Godt / ghe⸗ 

Wekt in t laughe ghefepdt is in eerſte — | 
ak * 
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Bipftemife ¶ Het a. point. Bemerckt met hoe groote dupfternig? 
Besbesftants (en Wp bevanghen zn / hoe veel dolinghen dat de 

ï Werelt am-\arden,/ die Walder-wijfte meñſchẽ bren⸗ 
ghen tot feer leelycke (ander ende uytſinnicheden. 
Cen tweeden / hoe veel Heyligen om eenige verbor⸗ 
gen ſonden in (mare peryckeſen gevallen zyn. Ten 
Derden/ dat Wp daerom anfeker zyn / aft Wp liefde 

Bechg. oft haet weerdich zjn. Mier upt bemerckt met hoe 
% groote oodtmoedicheydt ende gheſtadicheydt dat 

men aen Godt den Pader moet bidden / dat hy onse 
memoete Wilt beveſtigen: aen Godt den Soue / dat 
hp ons verſtandt wite verlichten:ede boben al aen 
Den H. Gheeſt / dat hp ons ils gheen eenen Wille 

e om de ſonden te verfoepen. 
Supheringe t3.point. Benwrckt de Doet- paden Han uwen 
der ſiele. huyſe / ende gaet in De ſaep kamer uwer herten/ eãñ 

fiet hee noodelyck dat Het is deſe te ſppperen. Cen 
eerſten / nan daodelhcke wondẽ / ende daer upt Woz 
pen de daodt vhyanden / in ghenomen hebbende deit 
thzoon/ in deu welcken dert alder goedertierenſten 
onſen Datlich- maker Jeſus hem gheweerdighen 
foude te fitten / ende bp orig komen met den Dader 
endeden H. Gheeſt / ende eene wooninghe by ong 
maken. Eñ ín dien gho aen⸗merckt met hoedanige 
neerſticheyt gijp begeert ſupver te hebbent ghene 
Dat ontrent Get lichacm ig / ghy fult lichteitzck 
bevzoeden/Wat men fal moeten doen in de ſiele / die 
in Weerde hemelende aerde te Banen gaet. 

Paoefbeme Her 4.point Bemerckt hae droeve hp s/ die ſchade 
om bet ver⸗ indt / oft Die verlieft fijne ouders / kin deren / goede⸗ 
wekken het ren / eere / janſte oft ghewin: ende weet Bat hy veel 

“gon” Dzoever moet zyn / Die Verlagen Heeft het eeuwich 
ghewin / de gratie Godts / eñ (re janfte. Ten twee⸗ 
den / hoe droef fp behoort te zin, dat hp cen meuſch 
zynde / vertorent heeft certen foa greaten Godt 
ende goedertieren Pader / dien hyquaedt Loar goet 
weder⸗ghegeyen heeft. Terr vierden / ſiet van Waer 
het vervallen ende vertragen in Godts dienſt ghe⸗ 
ſchiedt / ende gp fult ageſwercken / dat het komt 
ht DE danoprechte droefhept / daerom oef⸗ 

„remmen fecu meeſt in De ſelve. 
——— Het 5. point. Neemt vaſtelhck boor u / in de teghen⸗ 
ghe. woozdichepdt van Godt ende ſhne Enghelen oi 
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ghebreken te schouwen / fonderlinghe de gene die 
Bhp arbept te Berbeteren ant befander ander-foechs 
ende ſiet hae ghewichtich in alle ſaken ig een vaſt 
boog nemen. Ende bemerckt hoe dat Wp fien dat De 
— die BEG? hun nemẽ met gen Daft apfet teſchou⸗ 
en het gheſelſchap / oft het bp-Wefen van hunnen 
vyandt / ende tontgaen Get peryckel des lichaems/ 
nauweluck Baer tac konnen ghebrocht worden dat 

ſy hunne mepniuge ſoudẽ af· gaen. De voor nemens 
ende beloften die men Deet / worden in Dr manier 
vaſt ghemaeckt: ’ en eerſten / ghelyck alſulcke ghe⸗ 
daen worden in de tegen woordicheydt ban andere / 
foadoetfe boor d Enghelen ende Heyligen Godts/ 
ende aen roept uwe Patroonen. Cen Weeden / ghe⸗ 
Ick daer een boete Wort toe geftelt:foo meet Fhy 
dan oock (chicken in dien ghyin faute balt/ eenige 
ghewillighe kaftjdinghe aen tenemen. Een ders 
den / is t profyteſyck De ſelve aen andere te Kennen 
te gheven / ſonderlinghe aen Den Biecht vader / on 
dat aûp oock berftercht foudt worden Hoor mens 

opficht. 

Ghebedt om hem tonder-foecken,befluytende 
de X. Gheboden. | 

Erlicht Heere mijne ooghen, op dat ick tot gheenen tijde Plal.re 
S_enontflape inde doodt , noch in de fondeen ruſte, op dat 

mijnen vgandt noyt en fegohe : Ick hebbe hem verwonnen. 
Komt Waerachtich licht, die alle men/chen verlicht, verdrijft 
de duyflerniffen minder herten , op dat ich u mach fien, na 
wien ich habe. Mijne frele heeft u in den nacht begheert, ghy 
Weet het,tot dat den dach aen quam, ende de fchaduwen neder 
ghinghen, ende ghy, die ghenoemt zijt den op-ganck foudt ver- 
ſchijnen in mijn herte, gaet voor my om te wijfen den Wech des 
daechs in de colommne der wolsken, ende in defen nacht in deco- 
lomne des viers, Want fonder u zijn Wy vet midden ons levens 

in de doodt ; fonder u zijn Wy als dolende ſchapen; fonder u 
zijn Wy blinde, ende en Weten den wech niet , daer Voy in ſou 
den Wandelen.O eeuWighe VVaerheydt, ver ſtroyt de doucher- 
deydt mijnder hergen„op dat icktuſſchen fog veel verſcheydent⸗ 

Et 3 heden 
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beden des wechs onds pán dit leven , by @ mâch komen , om 
Wiens wille ich leve ben ende verfuchte. sd — 

r.aiet ick ſtae beden voor a, mannen Godt, ende ick Voorde 
Beroatmoe⸗ beſt haemt, ende ſchame my mijn aenficht naer u op te beffen : 
Angheſtna want myne boosheden zin vermenichvaldicht boven mijn 
g.Eldeg. hoofde, ende nrijne mifladen zijn ghewaffen tet den hemel voe, 

maer ick flaz voor den Wader als eenzn ſone; voor mijne Advo- 
tact als eenen mifdadighen;voor mijnen Verloffer als eene lave; 

Zererm.zr. aaerom verkeffe ich mijne ooghen, mijn herte, endemijne hope, 
y op dat ghy mijne fonden [oudt genadich Voorden, ende uyt-wif 

ſchen alle mijne boosheden.Bekeert my ende ick ſal bekeert wor- 
den , Want ghy zijt mijnen Hrere ende Godt. Maecht dat ick 

Bpoe.r _ghedachtich mach weſen wan Waer schben uyt-ghevallen, ende 
dat ick penitentie ende d'eerfte Wercken mach doen. Ich hadde 
pt anijnen Schepper moeten beminnen uyt gheheel mijn herte, ich, 
hadde al°t felve met u moeten Willen ende niet Willen, ende op 

Greemrr. walken betrouWen,onden ohelooven. Maer cylaes! mijn herte is 
ghedeylt gheweeſt, ende ick hebbe tvleefch gheſtelt als mijnen 
arm, ende ick ben tot niet ghebracht, ende ick en hebbe niet ghe- 
Weten dat ickop u aleen honde ende moefte ſteunen, lenen, ende 
vervoeren, noch my oyt om wewt Wille fchamen „oft onder 
ſoecken't ghene dat boven my is, maer perootmoedicht Worden 
onder uwe machtighe handt. Ten tWeeden, gelijck mijn herte is 
ghegaen pa de ijdelheden, alſoo heeft.omijne tonge ooch ontſteken 

Tacob.5. _ bet ratsmijnder ghaboorten,ende die behoort hadde te wefen het. 
hout des levens,onm u te leven; van u te ſprehen o alle sijn goet, 
heeft my ende andere ghegheven een oorfake des doodts. 

— 2. O falich ende vol-maecht „die met ſime tonghe niet geſon- 
—— dicht en beeft Want die meynt dat hy Godtvruchtich is, niee 
Er temmende fijne tonge, de Godtvruchticheyt van defen is ijdel.O 

_ feer gheluckich is hy, die u fijne beloften valkomelijck heeft 
goldaen, dre fijne lippen hebben onder-{cheyden! 
3. Endeoch oft ickin mijn vermaech hadde ghehadt, ende 
hadde onder-houden den luſtighen Sabbath , vierich zijnde in 
uwe dienfben ende mijne lippen haer hadden verheugbt, als ick 

— 
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Aſaugh: ick foude met de ſtemme gheſonghen hebben, ick foude é 

met den gheeft ghefonghen hebben, om dat ick vermaeckt ſoude 
_Wardenin de ſemnne awes lofs: Want ghy foudr uwe aerde be Pſal &— 
ſocht bebben, ende fondt die gheheel vochtich gemaecht hebben, 

ende ghy foadt hebben vermenichvuldicht die rick te maken. 
Den vloedt Godes (oude vervult zijn met Wateren, ende mijne 
tranen forden gheweeũt zijn den Wijn der Enghelen : ghy ſoudt 
ghebeuedjde hebben de kroone des jaers van uwe goedertieren= 
heydt, ende uwe velden, de krachten minider fielen fonden ver= 
pul: hebben geweeft met vruchtbaerheyt ende de fchoone plaete 
fender woeffijnen {ouden vet ghe vorden zijn, ende de valeyen 
fouden overploedich gheweest hebben van ter we van terwe der 
uytwerkorene, ende ghy foude my met Wijn bevefticht hebben ins 

Ae heylighe offerande der Miffen „met des Wijn der uytverko- 
vene,den Wijn die maechden voort-brencht. Bd 

4-Danfoude het my eene ſpiſe gewecſt hebben uvvẽ vvillete — —— 
„„doen,dat van mijne overfte,ich foude hun om uvvẽ vville vlij- sí 
tichluck ende volherdichlijck ghehoorſaem ghevveeft hebben, 
voch ickenfonde in geene kleyne faken met eenen herden necke 
ende een onbefneden herte den H.Geeft niet vveder-fhaen hebbẽ; 
vvãt ſy en bevelët my niet maer uvvẽ geeft die door hun ſpreect, 
pvant ghy hebt gheſeydt: Dieu hoort, hoort my. Indien tch,dit Lucie. 
hadde ghepeyst , hoe gheerse ſoude ich bun eere, liefde, endealle 
andere dinghen bevvefen hebben, als zijnde uvve ſtadt houders; Î 
aengefien ſy aken „als die rekeninge fullengheven voor mijne Hebt ig- 

iele. Maer ick ſoude my aen mijne onderfaten oock ghegheven 
hebben als aen u,ick foude beforcht bebben hunne nootfakelijckz 
heden ; ick ſoude verduldichlijck hunne kranckheden ende la- 
ſten gedragen hebben, vvel vvetende „dat het minſte dat ichaen 

een van de minste doe„aen u doe„o mijnen Gadt ende mijnen al, Matth.zs- 
5. 0 hoe grooten aen-porr inghe moet dit zijn dat ich nie- —— 

mandt ſoude hinderen met een nijdich ghepeys, oft ſchamper pan zegtie 
vvyoordt, oſt met der daedt : maer vrede ſoude houden,fooverre 
als't doenltjck is„met een-ieghelijck. den vrede Chrisft, dre alle 

ſinnen te bovengact! vvant vvy zijn uvve kinderen, dieuvve 

Te 4 ſonns 
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Marchs. ſonne laet opgaëop de goede ende quade.Ende indien ich alleen= — 
liick fal beminnen mijne vrienden ende Wel-vaert, fiet dit doen 
de Heydenen , ende oock de beeften : mger quaedt met goeds te 
verwinnen dit ſtaet door uwe gratie toeuwe henderen, ende 
wijnen eenighen wenſche is, dat ick onder hun foude moghen 
ghetelt Vorden. Ave 

Supoahent. ¶ 6.VVant ich hope dat ich irt laetſte oordeel voor foodapich 
bekent fal Worden , ende daerom wille ick verre van my doen 
alle vuyleendeaen-lockendebegheerten „op dat ick nop eenigen 
tijdt met een fityper herte mach fien , ende teghen mijn oft mijns 
maeftens lichaam met en foude fondygen maer dat ich door eene 
feer neerftige bewoaringe der ooghen ende ſinnen mach verdrij- 
pen de pierige pijlen, die gloeyende zijn van dat vier, dat totter 
doodt toe verflindt ende ontheylight alle heylighe dingen. Schept 

Salsa. Iin my mijnen Godteen ſuyver berte , ende vernieuwt in mijn 
| binnenffe eenen oprechten gheest, keert van my hooveerdije, die 

ghy door u rechtveerdich oordeel raft met onhuyſcheydt, op dat 
ten minftenden menfche alfoo ſoude verootmoedicht Worden, 
ende (y-felven bekennen : Want by was den menfche gelijck „die 

acob.i. fy-felven bemerckt hadde in eenen ſpicgel, ende hy is Wech ghe- 
gaen ende heeft vergheten boedanich by was. 

Datinghe 77. Ick bidde u blufcht defe begheerlijchheydt in uwen die- 
— naer, ende infghelijcks oockde ooghen, op dat tch nict (ontfleken. 
Daite zijnde met de begeerlijchbeydt,die den Wortel is van alle quaet) 

en ſoude nemen , oft verborghen ander lieden goedt ‚ ende hun 
febade doen,die naa ghebodt het mijne bêhoorde te gheven; ich, 
die begheere ghetelt te Wefen onder de ſalighs, ende arme van 
gheeſte, ende die liever alle dingen beb te verlaten, danu, (die 

ape mimen al zijt) te verlieſen. ei Ù 
id 8. Ende ich wete Wel, dat aen uwe Majefteyt defe begheer- 
Prov.8. __dychheyt mishacqht,maer veel meer cenen dobbelen ende leugen 
4 achtighen mondt (Want ghy mijnen Godt zijt de Waerheydt) 

gelijck ghy oock verbiedt onfen naeften met de tonghe te flaen, 
füimefamete verdonekeren ende te oordeelen eens anders knecht. 
Wan defedingben , bidde ichu mijnen Salsch - maker , behoedt 

J— Ue ed ib) 
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my, Waut ick Were Wel dat hy u Wreedelsjcken Wondt die fij- 
nen broeder foo ffeecht : hy pynighru , die den felven bedrucht 
ende verſmaedt, dien ghy gheweerdicht hebt met foo grooten 
Prijste verloffen. 
_ _8.Ochoft ick uwe Majefteyt met defe ſaken noyt vertoornt Beroutst, 
en hadde! icken Wete niet o mijnen Godt ‚mijnen Schepper, mij- 
gen Verloffer , hoe ick foo vergheten hebbe, die alrijdts mijns 

__ghedachtichzijt, mijns die niet cn ben: Want alle volcken zijn Hair 49. 
voor u oft 6 niet en Waren, ende Worden met ende del geacht 

Och oft my, iemandt gaveeen fonteyne der tranen, op dat ick, 

dachende nacht foude Weenen ; Want ich hebbe u fonteyne des 
levenden Waters verlatensende ick hebbe inden hemelendevoor Lucs. 

4 ehefondicht, voor u, die aen dry vingberen hanght de woelt, ſaiæ 40. 
ende hebt alle one Wercken in ons ghevrocht ! Voorwaer veel tie 26. 

wWateren smijnder fonden en hebben uwe liefde niet konnen uyt- 
bluſſthen die hy u geweerdicht hebt met foo veel ende foogroote Gant. 

… Weldaden, ende fonderlingb: in upvepafte te verklaren. Ghebe- 
nedijt moet ghy Heere rijn Godt zijn in der ceuvvicheyt,vvant 
ghy zijt goedertieren ende bermbertich over mijne quaedt- 

beydt, ende gloy en hebt my niet ghedaen na mijne ſonden, maer 
na de menichvuldicheydt uvver bermherticheydt. Macr nu Doorvemen 
hebbe ick mijne voeten ghevvaffchen „ ick en ſal die voortaen ili 
door uvvegratie niet meer vuylmaken; vvant gervaſſen zijnde 
door u bloedt ‚en fal ichmy niet vvederoin —— nochu vve- 
deroim| voor my craycen, o Chrifte leſu: maer ich fal my near 
ſtelick vvachten, datter niet aen unve alder-ſuyverſte ooghen 
in my en mihaghe: ick fal voor u vvandelen; ick ſal eenen- 
teghelijcken om u beminnen, ende al het ghene dat uvven alder⸗ 

heylichften vyille fal bekennen, falmy jeer aengenaem vvefen, 
ende ick falt van uvve vaderlijche handt ontfanghen: vvant 
ick begheerevooru te leven, voor uteftorven, o mijn leven „o 
mijne ſalicheydt, mijne blyjdfchap.Dit bekenne ich heden voor 
wende gheheel u bemelfth hof, ich neme *t felve bof tot ghetuy- 
ghe mijnder begheerte,ende tot hulpe mijnder hrauckbeydt, toe 
upvor glorie. Aen. 

„ 
Ees Pra- 
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Practijcke om te doen een ghemeys 
„onder-foeck. 

Eerſte Begint na het onder ſoeck wederom ſorch⸗ 
eulveljck te wmandelen Daar den Heere uwer 

Gadt/ ende bernieubbt u boor nemen ten minſten alle 
uren. : 
Be tweede. Ja ghy ſult op elcke ure koerklijch korte 

sten uwe ſiele onder ſorcken buna op De ſelbe maniere, 
Waer eenen De derde. In dien ghyeern Bader des hupſgeſins 3it/ 
Pae Des maeckt dat u hupſgheſin oft im ’t gheatepn oft elck vt 
hunſgueſnis · pefonder Dit atder-feeck boet, Want alfen fullen fo Wez 

derom tat hun herte komen ende den Heere berfoenen 
voor hun ende u hupſgheſin; het welck Godt dicke 
wls dear ſyjn rechtbeerdich oordeel kaſtijt om de booſ⸗ 
heedt van eenen / gheljck hr dat em de Godtvruchtich⸗ 
hept ban eenen knecht heeft ghebenedit / ſao de Schrif⸗ 

Eeneſ. zo. nee ban Jacob berhaelt / om wiens Wille hy hee huys 
van Laban beeft rick ghemaeckt. 

e vierde. Bemerckt dat Hit onderſoeck ghebrupckt 
kan borden op De maniere van mediterẽ / van de welc⸗ 

-Lib.demg- ke Gerſon albus ſcheyft: Ach kenne eenen gerfaon/ 
te contem- Die niet luttel daer Door en Geeft gheprofiteert Dat he 
placionis. ſu ſelben neerftelijck aen ſach / als een arm ende allen⸗ 
——— dich menſche / ende klimmende met fit herte na dẽ he⸗ 

mel bedelde deſe dinghen ban elcken Heplighen Bolght 
dan ſoodanighen armen na/ ende toont He ſieckten ende 
wonden uwer ſielen aen ben Geere ende fjne hepligen / 
ende bidt om hulpe. 
Be viüfde. Gra bat mert breeder fpzeken moet ban het 

befonder ortder -foerk / Haet Dit hier alleenelück gade/ 
bat het dickwils goedt is / ſonderlinge boor de bekom⸗ 
merde / Dat fB het felbe Doen met Ger ghemenn onder⸗ 
fseck, 

Praftijcke van tbefonder ondere 
foeck. 

Men Klimt A Engeſien dat men maer met trappen et komt tot 
allengifkens devolmaeckthent / foo fal men hier moetẽ upt-legz 
totde deuget glen een befonder onder · ſoeck / genaemt examen paris 

culier / 
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culier/het Welck feer bait dent faliahen Pater Ignatius 
gheprefen is ge weeft, Ende Dit is / als iemant met eene 
befoudere neerftichepdt/ ende (om Weltefegghen) mer 
eenen fEvifot hem begheeft am elek ghebreck mt beſon⸗ 
der te verwinnen / ende de deughden allenghſkens eũ 
trapsghewüſe te berkrijghert / waer toe door Godts 
gratie De na volghende ſtieringhe helpen fal. Maer op 
Dat iemaut De ſelbe elck in ’t beſonder profütelück ſou⸗ 
Be ghebrupcken / eer hy eenen ſonderlinghen ſtrÿdt te⸗ Bern de 
ghen eenich ghebreck aen ſtelt (gheljck 5, VBernardus inreriori 
bermaent)ſoso moet den menſche ſy ſelven kennen / ende domo. 
Weten tot wat goedt hu upter naturen meeſt geneghen Kenmſſe van 
is/ oft tot wat quaet;met wat odeffeningen hp meeft fal be gheuegeut⸗ 
ghevoordert worden / ende met Wat gebreken lichtelic⸗ sd 3003 
ker bedorven woz dert ; wat oat oft ſtraffinghe hp boor e 
deſe moet berwachten / hoe beel hu daghelicks boor: 
waerts oft achter waerts gaet / ende met hae grooten - 
beenufthepdt hu arbepdt het voorJeden quaedt te bes 
Weenen / het tegenwosrdigh te ſchouwen / ende het tors 
komende tevoorkomen;met hee grooten ffantbafticis 
heydt der heeten bn atbepdt weder om te krüghen bet 
verloren goedt / te bewaren ende beemeerderen Get gene 
Dat hp heeft Dier door ſal jp tat fijns ſelfs kennifſe koe 
men / welck de Philoſophen ende alte Benligen ſos ſeer 
hebben ghepeeſen / ende hier inne ſonderlinghe ghele⸗ 
ghen is / dat luv bekennen De ghebzeken onſer ſielen. 
Waer toe oock ſal moghen helpen Ben boeck ban ſinte 
Beruardus ban de Bemerckinge ende ban het Inwen⸗ 
dich hups;ende bant S. Banaventura tot de Kobitien; 
bant Seraphinus Firmanus van de Bolmaecktheudt 
der ſielen, ende van Thomas ban Uempen / libr. 4. 
cap. 7. 

Inſghelicks raedt braghen act dert overſten ende 
biecht-bader „ende bemercken fijn voor gaende leben / 
onder ſoeckende de Wortelen ban t quaet, ende vã wat 
faken hu ban fijne bijanden fom-wiler is berifpt ghe⸗ 
weeſt; oft ban fijne oberften dickwijs · v ermacnt, Boaz 
Befen middele fal iemandt bekennen de ſonderlinghſte 
ghebreken ſynder fielen / ende met wat fchickinghe oft 
gede hp Bie moet aen-ballen. 

_ De fchickinge is defe/dat Ip eerft bebechte d'inwen⸗ 
dige gebreken / daer andere hun aen ſtootẽ / oft oe ed; 

oordt⸗· 
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boordt·ganck meeft bevrachters; Maer de ordonantie in 
De deughden isdefe dat temant hem ſelvẽ eerſt ocffene 
in De ghene / die meeft noodelijck/ pzofütelyck / gemenn / 
ende vaſt zyn / te weten:Een ſunber boor nemẽ / hande⸗ 
linghe met Godt / jver der ſielen ootmoedichendt / ghe⸗ 
hoozſaemhendt / maer boven al berfmadinge baat mere 
ſcheljcke dinghen ende haet ſüns ſelfs. 

Wat ordinã⸗ Men moet hier bemerchken / in dien op ons oeffenẽ ist 
tiemen moet De deughdt / dat wp die niet gigeheel famen en moeten 
houden. om · heiſen / maer dat mé allenghſ kens rerſt vã De licht⸗ 

fte moet beghinnen / als bp eremgel ont ootmaevichent 
te verkrigen / dat he ten eerften Boor hem fie / Dat hp fp 
felben stiet en prüſe: ten tweedẽ / dat Gn fn befte boe omt 
Riet te Willen gheprefern worden:ten derden / dat hy hem 
vermide Loor de menſchẽſte doẽ daer Jp om ſoude mo⸗ 
ghen gepreſen worzdenten vierdẽ dat Gu ut gupte alle 
ontſchuldinghe:ten vÿfden / oock de ghepenfen ber hoaz 
veerdicheÿydt / ende daer neerſtich toe zu: ten feften / dat 
bp hem hier inne oeffe ne/dat Gn cernetegelijc hebbe boog 
ſüne oberfte ende als beter da ho. Maer verſtaet dit al- 
foo/ ten ware dat ientant in fn ſelven maeren bebonde 
een boofdtoft eenen tack ban fulcken ghebzeck : want 
alf-Ban (gelijck het klaer is) moet men Dien alleenelijck 
upt-roepeit. 

Hoe langhen Men moet den tüdt ernſteljek gheberuncken oan hee 
kijdt. ghebzeck upt ee roenen / tat bat wa't verwinnen / oft tot 

Dat wp ten mitfien faa feer voorderẽ / gat top lichtelück 
De bekozinghen korten weder -fhaen /ende heerijjche 
wercken konnen doen ; oft in - Diender ban de deughdt 
ghehandelt wozdt/tot Dat wp Be ſelbe in alle gheballen 
lichtelijck konnen oeffenen. 

Neerſt cheyt Maer aen-geften na het ſeggen bart Caſſignus ende 
Bin eenich ve Ben D.P, Ignatius dat mer alle oeffeningen/ghebeden 
fonder ghe⸗ ende ghepepfen daer toe moet fchicken/ teit tijde alg dit 
pd bet? beſonder onderfoeck gheoeffent wort / om een ghebzeck 

Ye alleen te verwinnen / ſoo fullen de bu · voeghinghen / die 
Bier naer -belghen / daer toe ſeer moghen helpen. Ant 
Welcke welte doen men eenen bach oft twee moeft bez 
ſteden om Die te bemercken efite werckete ſtellẽ / eerinẽ 
teghen het gebreckeenen ſonderlingen ſtrÿt aen-neemt. 

D'eerſte ba voeginge onder deſe is/ eene vergaderin⸗ 
ge ban 'tghene Dat tat dit ghebreck oft deught — 

rj? dant A, 
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Want den oeffenaer moet voor hem / ſelber upt de ſchrij⸗ 
vers Bergaderen t gene dat de Predicanten dickwüls 
boa: andere doen. Ten eerſten moet hp aen-mercken/ Hoedanich 
elek Be nature / het teeckẽ / den trappe ende werckinge! vi gheb zeck 
ís ban’t gebreck / want een iegelck meet weten int wat 
trap dat Ip geftelt is / ende Wat occaſtẽ Dat hy heeft ont 
te ballen, Wier toe ſullen froffe geben Peraldus / P. Leſ⸗ 
ſius de Iuſtitia & Iure in tepnde / P. Buſeus in fijne boec⸗ 
ken genaemt Viridarium ende Panarium, Ben heplighen 
Bonabentura ban den baort-gaatch/ JD. Arias vã de vers 
ſterbinghe ende andere, Ten tweeden/dar hp remedien Vemediente⸗ 
tat De felbe bergadert, Dier onder wordẽ begrepẽ were ghen tſelue. 
kingen oft practijcken: alg aelmoeſſen geben/deen dit 
oft dat goedt werck, (ao dickwüls alf men gevallen ig, 
Ten derden / beweghinghen / t welck zijn exempelen eit 
gelijckeniffen/die het ghebreck naturelijck unt drucken / 
inſgeljcks de leeljckhent ende moepelijckhent der ſon⸗ 
de:oock ſpreucken ban de heylighe Schrifture / eenighe 
redenen De welcke vertoonen het profüt / d'eerbaerheyt / 
ende ghenuchte Her deughdt / ghetrocken upt heplighe 
ſchrijsers eude Philoſophen: ten leften / den laan dee 
deughden / ende de ſtraffinghen bast Godt toegeſonden 
aen De menſchen / die Dit gebreck ander Worpen waren, 

Deſe ſaken ſullen moghen met erste goede ſchickinge 
ende ordre gheſchreven wozden / in deſer voeghen; eerſt 
moet geftelt worden de nature / leelückhept ende d'occa⸗ 
ſien / die daer zijn oft konnen zón van't ghebreck. Ten 
tweeden / eenige redenẽ tegen tſelbe gebreck. Een derdẽ 
eenige treffeljcke fpreuchen, Ten vierdẽ / exempelen vã 
Chriſtus ende ban De hepligen / ete. Ten vifden / gelÿc⸗ 
keniſſen. Ten feften/loan? ende ffraffingen. Ten ſeben⸗ ——— 
ſten / practjcken. Gene ban deſe is te verkieſen d'alder om * 

krachtichſte beweghingen / ende deoz Be ſelbe fo ſe lven eo verweckt. 
verwecken / ſtellende hem een wepnich tüts vaa: oogen 
d'occaſien die be ghehadt heeft oft ſaude konnen hebbẽ 
ban de ſonde oft deught d'eene aen-nemzde ef d ande 
re verworpende: want alfao fal hu hebbe mindere firöt 
ende af-keer / Door Dien Bat als hp fn ſelven deſe occafie 
falbao: houdẽ / dat hu als/ dan oack t'fanren fijnen wite 
te ſal deffenen ontrent de deught / om Die te begeeren / eũ 
eutrent de ſonde om Die te berfoepen. Daer na moet he 
gem in't befonder gereet maken om lichter wercken te, 

bel; 
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Bel brengen / om eener mordt door de bictozien te bets 
kregen. Een derden ntoet He bent oeffenen inde werc⸗ 
kingen die fWwaerder ende nader zijn. Ten vierden / de 
ghene Die noch beorderzijn/welcke Hen dupbel met gez 
ne groote loof bept plach te raden Dat men eerſt eñ voor 
al ſoude doen / als bp exempel / om de martelfe te Weste 
ſchen / op bat hp ons Hier door ſoude op blaſen eũ Heel 
laten / ende Baer naer beroert make met mindere werc⸗ 
ken Het is nochtäs feer prafÿte ljck met Deerfte occaſie 
Die Daer te bozer komt kloeckelick ſtryden / is't datter 
geen accafte baar en kõt / de felbe te ſoeckẽ (upt⸗ genomẽ 
de ſonde var art kunſheyt / wiens alle — ende ghe⸗ 

Boorſichtkh⸗ denckeniſſe moet gebloden wozde.)In dier datter van 
bevor de andere ſaken geen accaſie en wort gebande, foo moes 
Ben tackomt ten Wm Die op fekere plaetfen eñ tijden ons boor heudt/ 
Benfieijdt, ghelick ick gheſeydt hebbe. Awelck neerſteljck moet 

aen ghemerckt worden / want bier upt komt eene groo⸗ 
te vzucht / als wy beer ben ſtrÿdt beginnẽ / eũ mer boor⸗ 
fichtichent ons tegẽ het toe komẽde onweder behoedẽ. 

Bemerckin⸗De tweede baboeghingije, Ben seffertaer moet dick⸗ 
ae van on fen Wijls bemerckẽ (behalven dar hp Deet alle dage ontrent 
voort ganck. Der noene ende s abonts in tonder ſoerk) ſſjnen boort 

ganck eñ beſwijckinge / als bp exempel dat Jp alle weke 
gft maende / ox eenighen ſekeren tüt bemerckt de fieckte 
ſünder herten / oft dieoeck geneeſt / oft be remedien oock 
genoechſe aemzijn / etc. want indienſe niet gengech ſam ent 
zyn ſoo moet men andere remedien beſighen / oft booz- 
Waer Wp belüden / dat We nier ent begeeren gheneſen te 
Worden maerte vergeefs arbepder Ei dat hydit beftee 
geljckende den eenen Bach Lp ben anderen / d'eene weke 
met d andere/ d'eene maendt ntet d'andere / oaft hu meer 
Sonder eñ fauten heeft ghedaen / oft dat he meer victo⸗ 
rien heeft gebadt / wãt d'een ende d'ander moet geſtelt 
Worden. Betis profitelyck Be victorien mt beginſel te 
rellen / alſſer ſeer beel gebreken zijn / ende de ſonden / als 
Bie weynigher zijn. Ja het is gordt voor hem te nemen 
eenighe victorien te verwerven op eenighe boete / oft ter 
geren ban Dien aft deſen hepligen / het Wwelc DE oeffenaer 
met eene groote begeerte behaarde te ſoecken / lettende 
hier ox hae bp het ſelbe doer / oft indien hp hem in eeni⸗ 
ge deughdt geffent/faa is het goedt vooe her te nemen 
genich ghetal ban werckingẽ met este groote — 

tedoen 
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te doen / lettende back ap be maniere niet De Welcke hu 
Befe oeffent/Wwant int deſer voeghen fal een ieghelijck fis 

ſelven {eer boozderen;maer noch meer/in Dien beel tſa⸗ 
mer fpannen/balgende het erempel ban de koogp-liedë. 
ende ſoldaten / van de welcke D'eerte makeneen gheſel⸗ 
ſchap om goedt te verkrÿgen / ende D'andere om bictozie 
ende perückelen aen te gaen, In De werckẽ der Apofies Aq. 13. 
tert ffaet/Dat bjjftich mannen Pfamen ghefpannen was 
ren ende geſworen padden/feggende tat den Prince der 
Priefteren : Met eenen bloeck hebben wp ons ſelben 
berbloeckt/Dart wp geene ſpyſe proeven en ſullẽ / tot dat 
Yp Paulus ghedoodt hebben. Taet ons oock glorieuſe⸗ 5 wotherdt 
lick ende in het gaedt deſe na-bolghen, Want voor⸗ poe frets ct 
Waer Get ís eerten ſchoonen ſtrÿjt in De tegen woordich⸗ pictorie. 
heyt Godts/ dat men triumphe ban de wereldt krÿght / 
daer den duybel verwonnẽ wordt / ende daer men te fas 
men ſpant om Get vijck der hemelen ge welt aert te doen 
ende daer tert lactften De ceuwighe glozie verkreghen 
Wordt, Waer het fake Hat de oberfte deſe practijche gez 
brunckten / ſu fauden ſoetelück ende fievchelijck inne 
brenghen Godtbruchtige oeffeningen ende onder haus 
dingen det xegelen / meeſt in dien fp aen de Godtbruch⸗ 
tichendt toe gaben alle het oordeel Hat fp konden. Wm 

eremtpel/ in dien iemandt begeerde Dat men het flil- 
ſwhghen onder hiel / dat hp make/dat eenighe te ſamen 
ſpannen / ende hun van ſelfs daer toe penitentien ſtel⸗ 
len / ende in dien die niet ghenoechſaem en zijn / als eene 
medecyne die niet ſterck genoech en is / dat ſo Daer eene 
andere bp doen / tot bat fp verwinuẽ. Ende alſoo pleech 
De menſchelÿcke voorſichtichendt ende vbernufthepdt 
in alle andere ſaken te doen / want in dien eene colomne 
tiet ghenoech en is boor cent hups / een peerdt voor ec⸗ 
ten wagen / een rot ſoldaten voor dert bijaut / men doet 
daer een ander bp, 
Be derde byvoeghinghe is / datter eenighe meditatie Meditatie 

gheſchieden ſoude vande boor gheſtelde deughdt / ende OP — — 
datter ghenomen worden bewegingen Hie haer eyghen —— 
zijn na de materie ban de meditatie/ geljck oock (chien 
ghebeden / die men ſoude mogen bemercken door De 
tweede maniere bart bidden ban den D.P. Ignatius? 
oft ten minften het foude gaedt zijn De meditatie te baes 
gen na de materie ban het onder foech/al waer'tdar de 

meditatie 
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meditatie anderſins nieten Werde in-gheftelt ban He 
deughdt. 

De vierde bpboeginge. De gebeden ende Godtbruch⸗ 
tighe oeffeninghen moeten hier toe gheheelijck ghe⸗ 
ſchickt wordẽ / alſoo dat me het felbe met groot betrou⸗ 
wen daog alle deſe ſeer begeere Dick wijls uat-fchiercde 
Godtbruchtige begeertensende na-balgende De maepes … 
ljckheyt ban De Euangelsfche weduwe, Ende dit en fal 
niet waer om Boet zijn, in Dier wa aen merckẽ dat aẽ 
eenen droeben menfche alle dingen fehjne deoef te zun / 
ende aen eenen blyden alle Dingen Blijde, ende dat den / 
menfche alle andere dinghen ſoodanich fchjnen te zijn/ 
als fgne ghenegentheydt is Hiertoe falpzofütelijek zint 
eens eene halve ure oft twee te bemercken hoe Dar alle 
dinghen tot Befe ſcke ouden moghen beguamelijck 
gheboegbt worden. Men kan oock een ghebedt makert 
ban De principaelſte beweegh redẽ Die men bp een ver⸗ 
gadert heeft tegen deſe fonde/oft dooz De Deught die mẽ 
behert / het welck alg eenen ſchilt kan gheftelt worden. 
teghen alle bekoringhen Alfao konnen oock Patroonẽ 
Die in deſe deught vermaert hebben eweeſt / verkoren 
ende aen·geroepen worden alle dage ende ſonderliughe 
morghens/ende het waer oock ſeer goedt als· dan Hat 
ghebedt te lefen. 
De vijfde bpboeginge Hier en boben moet men daer 

bp baegen de verſtervinghe / Boa: welcke dert deffenaer 
aen neemt eenige ghewillighe penitentie/foa dick wijls 
als hu mifdaet/als 15 op fijne boefte Haen / ghelgek den 
faligen Pater Ignatius bermaentsetc, ende het ſal ſeer 
peofitelgek zijn in Dien De penitentie ter felber plactfen 
ghefchiedt daer men miſoaen heeft alst moghelück is. 
Sen foude oock mogen eenige andere aen-nemen/ tot 
dat temandt verkrijgt Bet gene dat hp begeert / als bp 
exe mpel / vaſten / hem Wat tjts onthoud? ban wijn ges 
tick eertjts was de maniere ban de Nazareen) oft Van 
four oft andere toe fptife. Maer de oeffeninge der deugt 
Die contrarie is aen De faute Die Wp willẽ uoe⸗ roepẽ / is, 
d'alder-falichfte penitentie / n dien ghy arbept de ſonde 
vor te roeven Bae wel dat andere verſtervingẽ in ſphſe / 
Branch/curieufent/ fwijghen/ ere Derwaerts gheſchickt 
konnen warden, Bet is aack feer profitelück / Dat eeuen 
vriendt upt eenen ijver De ſelve penitentie met udoct/ 

(ol 
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ser Hat he u ghebzeck hebt ghebetert / foo wel om bet 
felbe van Godt te verwerben/ als am dat de ſtraffinghe 
ban cenen vriendt bòoz u g hewillichljck aen gheno⸗ 
men / u ſoude aen porren om te Doen dar gijp behoordt ts 
Boen. Een verſtandich ende hertelüjck menfche gheboelt 
lichteljtker hef quaedt dat een ander om fĳfnent witte, 
lijt / dan dat hp ſelver lüjdt alſos leſen wp dat de heyligen 
Boor de penitentie een deel der ſonden bande miſdadige 
plaghen op hen te nemen; ſoo heeft den falighen P. Ig⸗ 
natius / ſtaende in koudt water / eenen onkupſſchen men⸗ 
ſche ban de ſſavernye Ber ſonden verloſt; ende den ſali⸗ 
ghen P. Xaverius heeft met ſoodanighe vernufthepdt 
eenen verſteenden menſche beweeght. 
De ſeſte bp · voeghinghe. Men moet ſijn boo: nemen 

dick · wÿls vernieuwen / waer toe eene gheweldighe bez 

5. P. Igus 
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gheerte lichteljck den wech wÿſt. Maer om dat deſe Berewün⸗ 
gheduerighe vernieuwinge des booz-nemens dickw ijls ghe des woog 
achter · ghelaten wordt doo, ghebreck ban memorie / ſoo nemend, 
fal men de fete mogen helpen daag tecchenen die mé o 
een fekere plaetſe fal ftellê/alg bp erempel; een fententie 
boo hem aen de tafel / oft eenich ander vermaen teecken 
Ha beliefte / ende ſtellende fp ſelben ſekere tjden / op De 
welcke het ſelbe moet veruieut worden. Onderdetijden 
moet den eerſten zijn dert morgenſtont / op dert welcken 
DE oefſenaer / poor ſiende cen oft meer occaſiẽ Der ſonde / 
die hp als· dan heeft aft tach hebbẽ ſal / bemerct eenige 
beroeringhe / ende verweckt fp felben oft door Be ſchoon⸗ 
hendt der deughdt / oft door de leelijckhendt der ſonden / 
ende neemt voor Bent De gewoonelicke occaſien Der ſon⸗ 
den neerſtelücker tefchauwe/berfoepende oock mede be 
ſonde / oſt it dien mẽ handelt ban de deught / hy omhelſt 
Die ende d oorſaken der ſelver. Den tWeeden tüdt is Bert 
middach / av welcken dít onderfoeck in’t korte mact aen⸗ 
geftelt worde / oft int beſonder / oft in ’t beginfel ban bet 
ghemeyn onder ſoeck / ende de begheerte moet vernieut 
worden ghelijck 's morgens/ ende Dit ondere ſoeck moet 
bergheleken worden met het baog-gaende / om te fien in 
Het welcke meer fauten zin. Pen Derden túdt is Den 
Mont ſtondt / op den welcken het felbe eben · eens gedaen 
moet worden. Ben bierden die neerfteléck bemerckt 
moet worden / kan zijn °s avondts itt bedde / Want het 
Wodt ſeer Wel onthoudẽ dat iemandt Lao; den Hape ba 
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Kavee by ſuſelben over-peonft. Bat vifden / als deure flaef? 
fact. wanneer men iuſghelycks (Wit boor nemen moet bers 

mien wer / Dost eensgije beweghinghe die d'oorſake Dee 
deughdt bes: eagen telt / doeghende daer bp een fchict- 
ghebedt / yet welck in dien Het gefrhieden kansan hem bes 
flapt de kracht Dá De beweegh redene. Ja het ſoude feex 
goedt zjn met alle beweginghen te borgen een beguaent 

ſchiet ghebedt / ende Bat al foo t' ſamen beranderen / op 
dat aus herte altjdts wat nieus foude hebben / ende met 

Als be oorſa⸗ ghenuechte her hHalen. Den ſeſten rijdt komt bo gheval / 
keit ſelve der⸗ ghelijck alſſer oorſake is ban te ballen in ſonde oft om 
eyſcht. deught te doen / op welcken tijdt het boor nemen dies te 

neerſtelycker moet vernieut worden hoe % fclbe dan 
nootfakelicher ts/ door Dien Dat de beguaentheadt daer 
toe boor-ghehauden Woot, Bp nt Lbernieuwen bant 
voortenten door het ſonderlinghe onder ſoeck fal pros 
fütelßck kannen gheborght worden De korte bemerce 
kingise van De boar-leden ure / na het erempel ban de 
BH. Guilielmus / Bonaventura ende anfen ſalighen 
P. Ignatius, om te weten oft Die is ober ghebracht gez 
Wiek het behoordt „ende ghelijck im andt voor hem hade 
de ghenomen / ofteriet mifdaert ís in de materie van '£ 
ſonderlingh onder ſoeck: Daer na boog-fiende Wat mert 
op De naeſt vo lghende ure moet Doen / ende alle’tfelbe 
act Godt door De handen ban de B, Maeght op-offeren. 
Ende Lit fal alfoorghelijck ick gheleert hebbe / oft gelijck 
het een iegelück beter behaeght, gefchieden;als bp erems 
pel / in dien iemandt hem oeffent in d'oodtmoedicheydte 

Be teghen · O leſu die om mijnent Wille zijt ghegheeffelt, ende hebt ſter 
aoacoebt dtmoedich eheweest /al-foo foude-mer g nich Gants, godsmoedich gl st (al-too foude-men mogen eenic 
Onder- face Dlijde,droef, oft glorieus mífterie verhalen) War fal ick, 
van de bang  Weder-ghevenop deſen on-Weder-rocpelijcken ooghen-blick, 
leden ure · ¶ miins levens?{Hier mach-men doen de bemerckinghe 
Ed ende voornemen van de toe-komende ure) Ickoffsre 
ee unghe · geheel my- ſelvem mijne belofren(in dien ghy een Religieus 
De ueſde _ zijvdende myne vvercken, mijneſinnen ende voor-nermensin de 
OOS. pereeninghe uvver verdiensten; ende ich bedancheu,o ceuvvige > À >» 

VVijsbeydt voor het goedt ende quaedt dat ghy my blinden en- 
de krancken door de creaturen fult doen . Ick begheere u, iek, 
beminneu, o allen mijn goedt, o Waer-achtighe verfadinghe, 
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Wanneer (al ick vooru d° alder-oodt-moedichffe zijn, Want 

…_ fonder uen zijn vvy niet ende en vermoghen vvy niet? 
Bier bp moet gheboeght ende berhaelt wozden de be⸗ 

merckingbe oft beweghinghe / die iemandt heeft aen · ge⸗ 
nomen na de materie van'texamen in't particulier/als 
B» erempelzaen ghefien dat ick ben foo verworpen / etc, 
Ende iemandt mach ghebaupeken dit ghebedeken oft 
eenich fchietende ghebedt / in Dien hem dut te lanck 
Butckt /t ſamen met het onder ſoeck ban de voor⸗·gaen⸗ 
Be ure / ende fchickinghe ban de na bolghende. Maer 
(faa ick gheſendt hebbe)men moet het fchietende gebedt 
ſom wijten beranderen/ ende het herte daer mede bers 
makers ſjnen mondt openen (gelyck dert Pfalmift ſeght) 
ende ſjnen aſem her-halen, 

De febenfte bp voeghinghe is neerſtelickte leſen / ſos Het neerſte⸗ 
Wel het gheue datter vergadert is om den Wille te ver⸗ lIck leſen. 
wecken / als oock de ſchrjvers / die ban deſe deughdt oft 
ſonde hebben gheſchreben: ende het is ſeer profijtelijck 
daghelijcks unt de felbe iet te ober loopen / infgijelijcks 
dock Ben reghel die ghefchickt istot middel om de fonde 
te verwinnen / die ghy bebecht/oft de deught te berkrijgẽ 
Daer gijn u in deffeut / in Dien za eenen Gelingieus zijt, 

De achtſte bo boegingje. U isgoedt te hebben eenen men goedẽ 
bermaenders Die ghegheven oft oock bau ſelfs ghekoren bermaenders 
is/oft in dien u Dit niet aen en ſtaet / foo is her goedt te 
kennen te geben aen den bicht-bader oft overſten uien 
bag:dt-ganck oft gebreck / ende begeeren in dien het ſoo 
gheleghen is/fomwijlen onberborts geoeffentte worden 
Bar eenen veient oft oberften/ fomwijlë oock na dat ghp 
u daertoe berepdt hebt ende naer u bermogen Fu dien⸗ 
Der beel zijn/ Dre te amen pannen om malckanderen te 
vermanen / Bie ſauden moghen offeren t° ſamen eenighe 
wercken ende boa: nemens / ende deſe als beloften ver⸗ 
nieuwen voor het Gero. B. Sacrament; ſu ſouden eock 
aen malckanderen konnen openen hun ghebeeck ende 
boort ganck / ende hun daer op beraden / ende d'een den 
anderen raedt gheven / oock ghebieden ende inſtellen fez 
“kere victorien ende wercken / die fp Doen ſouden / ſtellẽde 
Daer bu eenighe boete oft loon: bp exempel die meer vi⸗ 
ctorien oft wepnigher ghebzeken telt/ fal mogen heb⸗ 
Ben een deel ban De berdienften ban eene macnt / oft bas 
‚_ ghesetc, Fa Beene ordene ſoude moghen de andere na⸗ 

Puez volghen 
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volghen oft sack beroepen / ghelück ick weet op ſekert 
plactfen te ghefchieden, L 

Sheeſtelgck Be negenſte bpboeginge. Dickwijls ban de ſelbe ſaken 
—* * te ſamen ſpreken ende arbepden dat De andere oock hun 
ken. beſte ſouden Peen om diergelijcke deughdt te verkrügen: 

want de liefde ban de deughdt / als bp exempel / van rep⸗ 
nichept / doet ans Die in ons ſelbẽ eñ in andere beminnẽ / 
eñ De contrarie ſonde hatẽ. Daerom dede ſeer wel den fas 

PXave- lighen P.xaverius / als hu belaſtede aen de ghene die de 
hooverdije in hun ſelven wilden verdzucken / dat fp daer 
af aen d'andere ſoudẽ preken / ende alſoo hun ſelben daer 
toe ſouden vermanen. Maer men moet bemertken dat 
Bet gene wp gefept hebben / meeſt al ſtreckt om De gebzes 
ken upt te roepen / hoe wel dat al het ſelbe bukans moet 
Waer-gjenomen worden om de deughdt te verwerben. 
Vonz-waer meeſt al de menſchen worden meer geholpen 
Bosz De liefde Der deughden / dan dooz de miſprÿſinge der 
ſonde / want Wop worden ſterckelhcker ende foetelúcker 
ghetrocken door De liefde hoe Wel dat het beter warete 
beginne ban de gebreken / als een oncrupt/upt te roepen 
ende te Berbolghensende Daer ta komen om De deughdt 
inne te planten : maer het ſchijnt bpkans opeen te kos 
mert. Immers watter af is /men moet út bepde ſtant⸗ 
baftich wefen / nochtans fao moet mé alle gewelt ſchou⸗ 
Wen/aen-ghefien dat al Dit Godts werck is / ende dat al 
bet felbe bangst aen fijne gratie / op wien men daer ont 
moet betrouwen / aen Wiert men alleen Den booet-ganck 
moet toe ſchrÿven / ende niet aen onfe bernuftbert; wart 
anderfins ent ſullen bp niet boordt gaen : Baer om is het 
dan noode dat gp Dit wel Diep Mm uberte druckt. 

Schiet-ghebedt het welck ghevoeght kan Worden 
tot alle deughden. 

HH eerfte/O le{u mijne eenighe deughdt; Bet tweede, 
Ick ben droef om dele N. mijne onghehoorfaemheyt om 

uwent wille; Het Derde / Ende ick neme voor my tot uwer 
R lorien in uwe teghen-woordicheydt ; Wet bierde/ Als de 

lock fal flaen; Bet bfbe/Om dat ghy het al-foo wilt, ghe- 
hoorfaem te wefen. 

Het eerfte deel van dit fchietende ghebedt heeft de were- 
kinghe van fijn eygen wantrouvven:het tvveede, leedt-vvefen: 
hert derde,voor-nemen ende vverckinge der tegen-vvoordich- 
heydt Gadsssher vietde, occaſien: het vijfde, berveghinghe. 

De medi- 

SUS, 



Van het ghemeynonder-foeck, 677 

De Meditatie voor het ghebreck in het 
ghemeyn mach zijn defe. 

„ Voor Rellinghe der plactfen, Bemerckt Ben menſch / 

Die Dit ghebreck onder-torpen is / ende daer naer 
Chꝛriſtus oft onſe L. Beoutwe/ oft eenighen Heplte 
ghen in De teghenwoordicheut Godts/ net De con⸗ 
$ravte deughdt verciert. 
Ec oe Bemerckt De nature ende d oorſaken mare ben 

gat gebreck oft ſonde / hoee danich hunne voor⸗ Det ghebrecu 
ſtellinghe is welck hunnen vorſpronck / ende hoe: 
danich hun epnde iste weten / eene feer korte wel- 
luſte. Ten tweeden / hunne trappen/ alg ſtreckende Traypen· 
naer De helle / ende op wat trap gh zijt. Ten derdẽ / Ledijcherht, 
hare leelückhent uuter naturen / om Dat fu ſtrüden 
teghen Be naturelijcke redene / ende mis ſtaen den 

menſtch. Ten vierden / hare occaſien / ende hoe dick⸗ Deeafien, 
Wig Die fe bezen komen / ende wat dwaes heut Dat 
het is fchade te lüden door het gene daer iemandt 
Deun opperjten ende eeutuigien foon fonde moghen 
Booz berkrighen oft achter te laten het goedt Dat 
berſuumt „útde nout verhaelt en kar worden.· Ten czeerlck ber⸗ 
püfden / bemerckt dat men ditwyls door eene heer⸗ winmen fijne 
lücke daedt verkrijght over vloedicheudt Dev gra⸗ (afs. 
tien / ende ter contrarien ín Dien iemant eene goede 
gecafte verworpt / Dat hy miſſchien oock berooft fat 
waorden Gan de gratte/Die hp nu ahebrupeken kan/ 
fae oock ban de falicheudt. Ten ſeſten / pemerckt Dat Bet waer nee 
Be goede occaften achter te laten / f Dew Gijandt marder args 
inoet geben ende fue kracht vermeerderen / Dien 1 
fep nochtans fonder dat wu hem helpen) beproeft 
hebben ſterck te zijn / ende in Dien afzu u-felben op 
eenighen tjdt berwinnen faudt millen / waer om 
Ban nu niet⸗ Ten ſeben ten / heftet oft De teechenen Teeckenen 
ban?’ ghebreck in u niet en zjn / op Dat ghu u-fels des gebrecus 
tzen niet en. finectkt. 

_ Hert z.point Bemerckt de groote on·gheballen Die Onghevailen 
unt Be ſonde komen: eerſt / detijseljcke: ten tiuges ber fonut, 
hen / de geeſtelücke / ende De beletſels Der falrchendt 
ende Golmmaeckthent/ Dat ts Gan Het opperſte goet / 
gen Derden) Doe groote beroerte Der herten uut de 
Rige bol Iht. Ten tweeden / bemerckt De tveffelijcke 

Dug ſpreucken 
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ſpreutſten der B. Schefftuve / der heylighen / der 
Bjfen, ende het ghemeun vonniſſe ban alle goede 

enſchẽ / ende mat d'inſtel gan uwen vegel ef leben 
Exempelen ban u bereuſcht. Ten derden / bemerckt dexe mpelen 
ber Scheif door De welcke apentlck blckt De verfoennghe 
tnre. ende leelückheudt Der ſonde / treckt deſe unt De B. 

Scheifture / uut de heulighe Hiſtorien / ende lebens 
Dev Heulighen (npt Get borgherlück ende ghemeun 
leben Der menſchen; fiet met wat ſtraſſe dat ſu oor⸗ 
Deelen gheſtraft te moeten worden al-fulcke Die 
met deſe ſonde N. beſmet zón / ende wat loon ſu ber: 
Dienen / die met de contrarie deughdt verciert gun. 
Ten vierden / bemerckt hee feer Defe onde den dun⸗ 
Bel behaeght / ende hoe Dat hu door De ſonde met Het 
Benin der wel luſten ons de Daadt gen brenght / 
welcke welluſt foo wanneer ghyſe hest / ſal ueen 
walghinghe zyn / in Dien ghuſe begheert / ſoo ſalſe u 
quellenmet een onberſadelücke ende ongheruſte 

asijfean bee begheerte. Ten vüfden / bemerckt / in dien ghuu 
berlterang:, (EBEN hier inne verſterft / dat Bodtu ban D ander 

zijde alseen kroone ende onfozekeljcke blüdſchap 
helooft;want de blÿdſchap volght Het deughdeljck 
werck /foo wel ín Dit leben alg inn d' ander: ende mat 
dwaeſhendt dat het ig / lieber Den bjandt dan Den 
al-der-minmelijckiten Datich-maker teghelooben. 
Ten fefkenr/Bemerckt wat ghu uwen briendt in deſe 
ſaken ſoudt raden / ende mat zip ſoudt willen in De 
ure uwes dosdts ghedaen hebben / EEC. 

Meditatie om de deughdt te verwerven. 

Et: point. Bemerekt Dat de deughdt Niet anders 
Mart de en is dan een bequaemheudt / door de welcke het 
deughdt is · herte des menſch ſoude moghen gheneſen woeden / 

als eenen blinden verlicht worden / ende als eenen 
treupelẽ wandelen: ende aen · geſten dat wu deſe fate 
ſoo ſeer wenſchen iwt lichgem / beſtet Hoe ſeer wp die 
in De ſiele behooren te wenſchen. Ten tweeden / dat 
ghelück den menſch ſuſelben nieten kan gheneſen 
ban de gebreken Des ſichaems / als ban blindthent / 
alſoo ern kan hu oock niet geneſen wordẽ van eenich 
gebreck der ſielen / ſander ſonderlinge gratie — 
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_ Hee beel middelen hu oock gebruuet / ete. aengeſten 
Dat alte dungen foo Beel merck? ende niet meer alg 
Godt hun kracht en geeft / daerõs schrift hem dit al⸗ 
le toe. Ten derden / peuſt dat de deught dri der han⸗ Deyderhande 
De is / Borgherljcke / Shebenuſde ende Waer ach⸗ deughat. 
tabe deught / waer af de maeracytige alleen Godt 
op· rechteljck bemindt: dus ghelyck fr ock waer⸗ 
achteljck ar beudt om heur te behaghen / met welt⸗ 
Ke De ficle haer inſgheljcks verciert om Dat fp heur 
alg harẽ beupdego anr ſoude aen genaem zijn, Stelt 
u dit eunde boor aoghen / ende haerkt hier nae met 
gheheeider herten. 

Her 2. point. Bemerckt De nature / werckinghen / Nature ver 
ooꝛrſaken / runde ende trappen Der deughdt: welcke deugde, 
Sit deſe: yet voor nemen om De deughdt te werkrij- 
ghen: ſekerheudt teghen De beksringhen ende ſwa⸗ 
richeden: ghenoechte in het ghebrunck Dev deughdt,. 
„Boerkegijt oacis mat fp plach te Doen in’t ver cant / 
AUn Bert wille / erde in De unt wendighe ſaken ende 
werckinghen / ende hee De krachten der ſielen haer 
tot de ſelbe hebben: let oock op De teeckenen ende 
pecaften. Ten tweeden / bemerckt De ſchoonheut en: 
De eerbaerheudt der ſelber / gge gheljtk vormich fit 
der redene is / hoe ſeer betamende Dat fp is eenen 
Chꝛiſten oft keligieuſen perſoon. Ten derden / hoe 

berre ghu van de ſelve gheweeſt hebtoftnoch zt. 
Ten vierden / hoe noodich Die is. 

Hert 3.point Bemerchtt De profijten : ten eerſten / De Profgten⸗ 
ruſte ende ſtilte Der fielen / in De welcke De deughdt 
heerſchaprije Geeft. Ten tweeden / oock Gan het lie 
chaẽ / want de deughden De paffen ſtillende / maken 
het lichaem wel varende. Ten derden / De ſchaden / 
Die Daer komen unt het gebreck Der deughden vat 
het gebeurt dickmüls Dat eene kleyme ſake / (Do Het 
ſchint / in dien ſu door De deughdt niet mecij- gie: 
nomen enn moedt ) dickwils feer Geel goedts belet / 
ende als cenen grendel lut De deure Gong De ghee— 
fkelijcke twel-Lujten, 

Her 4.point. Bemerckt de treffelijcke ſpreuckẽ Der Syreucken 
B.Srheifture: ten tweeden Der heuligen: ten Der derd. Ochziß 
Den / der Miſenrten vierden / het ghemeun Bonnif- WW 
fe bau De goede ; ten hijfden / De berbindteniſſe dev 

Pu4 regulen 
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regulen / in Dien ghy een Keligieug zöt:ten feiten / de 
middelen die de Heulighen ghebrupckt hebben. 

Ereniptlen⸗ 

Woe be deu 
Godt hes * 

Het 5. point. Bemerckt D' erempelen) als in Godt 
almachtich(abeljck 5. Thomãas leert in’t koeck 
ban de goddelijke maniert / die hu voor· ſtelt om na 
te bolgẽ)in Chriſtus onſen Heere / in De ip. Magedt 
Maria / als u in't befonder ghegeben ende gelaten / 
inſghelücks in De ahd | ín De Philoſophen 
ende andere ; ten laetſten tn De betenden. 

_ _Het6.point. Bemertkt ren eerſten / hae aengenaem 
dat De deught aen Godtis. Ten tweeden De glorie 
ende lof Gan De ghene/ die in de deughdt vermaert 
hebben — op deſe wereldt / ſoo wel van De Bep⸗ 
ligen als Philoſophen. Ten derden / den hemelſchen 
Toon die men de deughdt ſchuldichis Jeude dien aen 
Den genen die eenen goeden ſtrijdt vecht / an Godt 
ſal ghegheben waꝛden. 
_ Daer kaneene andere meditatie zĳn Gan eenige 
chtetende ghebeden na De tweede maniere Gan bide 
en/ ban De welcke gheſproken wozdt in't negenſte 

cappittel bant eerſte boeck. — 



Van het ghemeyn onder-foeck. 661 

Schiet-Ghebedekens. 
pee: leydt my in uvve rechtveerdicheydt , om mijnder pfal. $; 

‚À vijanden vville befchickt in u aen{chijn mijnen wech. 
Heere voor u is alle mijne begheerte, ende mijn fuchten en pfa1.377 
“ isvoor u niét verberghen. 
Boosheyde hebbe ick ghehaet ende verſoeyt, maer uvve vver pfal.n18; 

hebbe ick bemindt. 
Nan alle mijne boosheden verloft my, tot eenen fchimp hebt píal. 38. 

4 Ei my den on-wvijfen ghegheven. 
Yv C ht my noch meer van mijne on-gherechticheyde,ënde pral.se. 

ſyvett my van mijne ſonde. 
gers 



AEN-MERCKINGHE 
OP HET XXVII BEELDT: 

VDooꝛſiet uwe wercken / ende beſchickt die in de 

Schickinghe 
bã ouſe Werc: 

kar, 

teghen-woordicheudt Godts tot glogie Ban 
fjnengvootenstaem. 

— Deden wat ghy heden, ende oockop 
A] deſe ure te doen hebt, ende als oft 

ghy liept in eene loop-plaette,ftiertuwel | 
wercken ende ftappen na her eynde, datis» 
tot Godts glorie met een [c] vierich herte; 
ende weert fekerlijck dat ghy fonder [p] 
Godts gratie defe niet en vermooght , dan 
begeert hebbênde, doetuwe wercken, als 
in E] ghewichte, gheralende mate, ende 
nietandersdanoftu[{r]de doodt volghde, 
ende ghelijck{e ]den Enghel, ende U)]den 
duyvelu ende alleuwe wercken gade floe- 
ghen.la doer alfool[r]de goede wercken als 
oft voor ul k]een graf werde gemaect· En- 
dit niet alleen, maer vol-maeâ uwe vverc- 
ken nalr]hetexempelvan Chriftus endede 
Heylighen, vvelekelm]de Enghelen Gode 
op-ofteren.Maer boven al bemerckt altijts, 
dar[N]Godt met her hemelfch hof u altijdts 
aen-fiet. 
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Her VI CArPirreEr, 

Oeffeninghe van de Bemerckinghe der faken, 
die ons te doen ftaen. 

De voor-Bellinghe der plactfe , fal weſen ſu ſelben ſtel⸗ 
Er de teghen-woordichept Godts /ende ban fijn 
of. 

9 Ghebedt. 

HE point. Wemerekt dat onfe bolmaeckthendt Devolmacrs 

ze 

* 

wel kan ja moet ghekent worden uut De vol Herdt ie ie 
maectheut Gan onfe mercken/ alfoo Dat dien waer 
achtelyck vol maeckt mach genoemt worden / die 
ſÿne wercken vol Komelück ende twel doet. Diet 
Dan dat ghu achendt u we wercken Daatelcke te 
bol-maecken / ende ahelijck tou in Beuteronomid 
Germaent worden / dat ap verboight gerechtelck Deut. i. 
JM ghene Dat gherechtich is: want qu moet uwe 
Boorderinge bekennen upt uwe wercken /ende uut 
de ſelbe als bruchten weten De vermeerderinghe 
ban De in wendighe deughdt. Want het en is niet 
ghendech wel te wercken / maer men moet arbeu⸗ 
den / dat het faet Der gratie Godts voort brenge de 
Beetichite / ſeſtichſte ende hondert voudighe brucht 
ende dat ſÿne talenten Den meeſten woecker makẽ 
tat De meeſte glorie der Goddelijcker Majeſtent / eu⸗ 
De tot onſen peofijte . Aen merckt hoe on redelck 
dat hetis / Daer ghu ko mende upt den acker uwer 
herten fout bergaderen hondert-boudiae vruchten 
(aengeften Den {Heere dien ſoo dick wÿls beſproeut 
heeft met den Doume finder gratien ende fijne 
bloedts / dat ghu ſegge ick maer eene kleune vrutht 

boordts en hrenght / te weten / dat ghu uive ghebe⸗ 
den ende wercken on-Gol-maecktelijck Doet. · Men 
ſeght dat den heulighen Bernardus in De Mette⸗ 
hen gheſien heeft Enghelen / Die ſthreben De ghe⸗ 

beden der Broederen / ban De ſommighe met gout / 
ſo mige metfilger / ſammige met water / ende dat 
ſu ſo mmighe oock achter lieten. Aen · ſtet dan uwe 
wercken jende oberloopt Hoe die weerdich zijn hars 
D' Enghelen ghefchrehen te worden. * 

led 4 

wercken glee 
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Hetz.point. Bemerekt/ Dat ghu in allen werck 
Deun faken moet bemereken: Ten eerſten Godt: Ten 
tweeden u-felben/ Ten derdẽe De ſake / die ghu moet 
doen. Ick ſegghe ten eersten Godt, als het eunde / 
ende Ban wiens wille ghu niet en mooght wijcken. 
fen moet Dan Ten eerste ften fuat eunde Dat Godt 
gheſtelt heeft bear de ſaken erde wercken Gan alle 
menſchen / ende tot Het felGe moet abu (teven uwe 
voghen / uwen boet ende allen werck, Ten tweeden / 
Dat Godt teghenwoordich ende bereedt is / om te 
Doen Den wille Dan De gene / die hem breeſen. Maer 
om dat Dit ſoude moghen geſchieden / ende Dat alu 
ban hem alg den oorſpröck van alle ſaken fout mos 
gon beweeght worden / isſt noodich dat ghu met 
hem gheboeght zit / ende niet en begint dan na ff: 
nen ille; want anderſſins en kõt ahu niet profùe 
telúek doen / noch hu en (al met u niet wercken / hoe 
wel hp uſjne medewerckinge uiet en fal wepger?. 
Ditte dat den Propheet ber maent (eqgende: ’T en 
zu dat Den Heere het huns timmere / tè vergheefs 
arbeuden fu Die Dat tinumers” Ten zu Dat den Dees 
te de ſtadt befwave / te Gevadeefs waeckt Gp dieſe 
bewaert: te bergheefs arbendt Gu eenen togen te 
timmeren / Die Den middel niet en Heeft om Dien te 
Golmaken.Heipvaept Dan feer oodt · moedelück fijne 
bijstant jop dat ap ſÿjn epude moogijt weten / ende 
tot hem wine vaden ſtieren. Daer na ſtelt alten u bes 
trouwen op hem ende leght allen angſt af/ door den 
raedt ban den Apoſtel ſeggende: En züt niet ſorgh⸗ 
buidich/ maer in alle gereden ſoo laet uwe begeer⸗ 
fen kennelück orden voor Godt / ende gelijck den 
Apoſtel Petrus ſeght:Morpende alle üwe ſorghbul⸗ 
Dicijepdt ap hem. Mant d'on ruſte belet De gratie 
Godts /ende fn kvencht onfe Geenufthepdt/ende Det 
ig feer ſwaer inde felle als in een onweder DE rech⸗ 
tent wech te houden. In dien Daer van eenighe on: 
ruſte te bogen komt/Gol-heedt it ghebedt met Dern 
Heere Chriſtus in’t hofken / tot Dat De ſtilte weder- 
Kât. Daer-en-boben foo moet ghuu ſelbẽ aen mert⸗ 
ken / ende dat gu uut u ſelben niet en vermooght / 
ende aen Godt hanght / gelt De ſtrale harde ſonne / 
gelijck den Gamer banden wercke man eñ Be Ak 

ä 
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Ban den ſchr ber / alſoo DatdeSchrifture met rede⸗ „Corset 
ne feght: Godt werckt alle dingen in een⸗ iegelück / 
ende het gheloof leert het ſekerljck / dat niemandt 
peofbtelick tót de faiichent (onder de gratie Godts 
en kan wercken. 

Hers.point. Bemerekt hoe abu uwe wercken Gol- >, Sodic⸗ 
komelick foudt moghen Doen / ende hoe fekerljch keregorwoog 
ghu Die fult doen / indien abu al-tjdt Godt als den dicho. 
pejs-aheber aen· ſiet· Cen tweeden / bemerkt den 
bijandt/ die ugade flaet om w te bevifpen ( ende ders 
Endhel / om dat hu maer-nemen ſoude / Get ghene 
Dat wel ghedaen wordt / om Bat den Heere het ſelbe 
Daer nae ſoude krootten Ten derben / oft Tp uwe 
Mercken ghedaen Hebt in ghewichte / ghetale ende 
mate/ afde oft ghu Godt nae-ghevolabt Hebt. Cen 
blerden / oft ghy u-felben hebt baoz-abeiteit het ex⸗ 
empel ban Chriſtus ende de Heplighen. Tent bjfs 
Ben / oft ghy neerſtelück bemaert heat de brühendt 
ende ruſte Dev herten : Mant ſoo haeft als iemandt 
Die bevlogen heeft / ſoo is hu alg buuten den weghe / 
ende als eenen Mmijn-gaerdt-ranck upt Den won⸗ Toann.ass 
gaerdt / Die nochtans geene vrucht en Kan Goozdte 
brenghen ten zp Dat Dien ín den wüngaert bljbe. 
Ten ſeſten / bemerckt Dat ghu alte dinghen foo moet 
doen / oft het nu de laetſte ure ware / ende ghu Dit 
noch moeft doen (u Dir leben / dat ghu Soer handen 
hebt: Ende ick wilde Dat gn niet bemercktede / oft 
ſeer in ſaeght De moendljek Gendt inn defe neerſtige 

maniere Gan doen : want ghu moet u ſekerljck la: Bemercke 
ten booz-flaen/ dat afp De beſte maniere Garn leven neerſtelgcx. 
moet berkieſen / ende Bat het ſekerder / dan felker is / e 
Dat de ſelbe koets ghenoegheliück ſal zijn. Ten laet⸗ 

ſten / bemerckt mat men nae het merck moet doen / 
want beet bederben het werck inſt eunde als fn wel 
gedaen hebbende / het ſelbe aen hun-felben ſchjnen 
toe te ſchrüben ende nietaen Bodt / die daer d'oor⸗ 
fake af is. Waer Hoor ghu uneerſtelÿjck moet wach⸗ 
ten / ende aenmercken u-felben afg een inſtrument / 
ende eene lãterne / in De welcke Den Heere licht heeft 
giefteltjende hoe wel hp door u ghelicht heeft / het 
felbe is noch verdonckert gheweeſt Door uime ſon⸗ 
De. Meemt oock neerſtelück waer de ghebreken 

« op 
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op Dat abu die voor ſichtelyck op eenen auderen 
tjdt mooght blieden. 

Ghebedt, door t welck iemant Gode fijne 
wercken op-offert. 

Genef.8. 1 Ck falfpreken tot mijnen Heere, al ben itk ſtof ende aſſchen, 
ende als niet voor u: Wie heeft dens Wijn-gaert gheplant ende 

en heeft van dien niet gheten? V Vie faeyter endeen vergadert 
de vruchten niet! Stet Heere mijnen Godt ick ben u wen Wijn- 
gaerdr begheerende vrucht te gheven op fijnen tijdt „ich ben dend 
acherende d? derde drinchende dich-wijls den over-kothenden 

reghen, dick-vvijls verlicht door de ſenne uvver graten, dick 
pvijls met u bloedt befproeyt, dick-vvijls met de deughdt der in- 
vvendigher vermaninghen bevifptende cheſuyvert „opdat ghy 

Offerande. ytmy foudt vruchten fien. Neemt dan van uvven dienaer den 
fone uvyer dienft-macgb t‚neemt alder-coedertjerensten Vader; 

Genel27. de ſbiſe die icku offere ende die ich gheleert heb geveet te maken 

van mijne Vrouvve ende Moeder, d’ alder-falichte Maghedt 
Maria, aen de vvelcheohy onsal-te-gader , als aeneene Moeder 
aen't cruys hebt bevolen. Sy heeft my ghekleedt met uvve gra- 
tie, met feer goede Rleederenop dat mine fiele u ſoude aen-ghe- 
naem zijn „ ende den reuch der ſelver ghelijck den reuck van 
eenen vollen acher , dien ghy hebt ghebenedijde met den douvve 

Suvverheyt des hemele ende de verticheydt der aerden. VVant ick en ſal u 
der mepnin⸗ giet met-allen op-offeren uyt de flinchenderiole van eygen liefde, 

maer ichneme voor my alle dinghen te doen doer eene fuyvere | 

ende op-rechte liefde tot mijnen pvel-doender mijnen Schepper, 
mijnen alder-nultften Verloffer,ende alder-foetften Bruydegom 
minder fiele „ om dat ick hem alleen foude moghen behaghen. 
Hier-om voort-aen o Heere fal ick mijnen vvech fliereninuvve 
teghen-vvoordicheyt, endeghy fult aenfien de vvercken mijnder 
handen, op dat ichalle dingben foude mogen doen in ghevvich- 
te, ghetal ende mate; vvant ick vvete dat eens ghedaen is, en har 
niet on-ghedaen zijn.Ghy fult my lecren uvve vveghen,vveghen 

Ar liefden ende minne, op dat ich zijnde faecht-mocdich wr 
gedt- 
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oodt-moedich van herten niemandt en fonde hinderen, maer u 
volgen pvel-doende,ende foo veel als ich vermach, ven-ieghelijck, 
beminnen, ende meest mijne vijanden ; vvant 't ghene dateen gatar.é, 
anenfch ghefaeytfal hebben , dat fal hy ooch maeyen … In-duen 
ickden noodt fal moeten plaetfe gheven, ende dat dat lichaem. Sap.9 
dat bedorven vvordt „ende de ficlebefvvaert, fal moeten ghevoet 
ende vermaecht vvorden „ dat fal zijn als eene laft- dragbende 
beestebyu, ende het fal om u ghevoedt vorden ‚ ende ghy mij- 
ne eenighe toe-vlucht ſult my verloſſen van mijne noodt ſake- 
liickbeden. Ten laetsten, ick falupve al-tijdts vvefen, ghelijck 
ghy mijne zijt,endeick fal op a hopen, ende ter vvijlen het tijde 
van penitentieis, fal ich mijne mis-dadenfuyveren, ende foo 
fal ick on-falighen menfch gaen naden avont,vvant mijne da- Tob 7. 
ghen zijnals vaneenen huerlinck , tot dat den dach opkomt, 
endedefchaduvven neder-dalen , ende dat ghy foudt komen, Cant. a. & . 
ende my totu nemen. Macr ich bidde u en komt my niet als 
eenen dief in den nacht, ich fal u alle ure vervvachten ghelijck 1, Theis 
genen ghetrouwven knecht , tot dat ghy komt ende mins ghe- 
dachtich zijt,tot datter gheroepen vvorde,tor dat de deure open 
ghedaen vvorde,tot dat ghy my binnen leydt, totdat ich gae in 

uvve Heylige plaetfe tor dat ghy vaeght alle tranen van mijne 
ooghen,tot dat ghy tot my feghr „dat ick fonde ruſten van mijne 
arbeyden;tot dat ick hoore:Vorblijdt u goeden ende getrouvven Matth. 25. 
knecht, gact binnenin de blijdfchap uvves Heeren, tot dat gby 
my kuft met den kuffeuvvesmondts „ende ich u fie de begbeerte Camer. 
minder ooghen , ende w om-helſe ende vaft houde in dereen= 

vvyicheydt ende eeuvve der eeuvve, Amen, 

Practijcke tot bemerckinghe van de faken, 
die men moet doen. 

DEbefte is verft ſyne wercken bedeplen in dagelheke / Bederliughe 
Wekelijcke / maendelgchie ende jaerlücke wercken, der werckars 

Ten tweeden, Die Gercieten nae den Patroon ban Chris 
ftus ende der Depligen/oeffenende Bodts teghenwoor⸗ 

dichendt / ende eene (upbere mepninghe / ghelick het in 
de meditatie ghefepdt is. Ten derden; die alfoa befchzij= 
ven / ende met hem draghen ghelck eenen handt boeck 
onde reghelban leben, 

D eerſte 
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Vyuchten vdã D'eerfte bjucht/ die daer komt upt het gebrunck bart 
Befe oeffenin⸗ 
Sie. 

Ho⸗ dighe be 
merckinghs· 

Prov.4 

Pſal. 83. 

foodanighe geeſteljcke oeffeninghen is / gheruſt heyt der 
herten:want B’ ordinantie / is oorſake ban den brede / efi 
daerõ daer De wercken Wel geordineert zjjn / ende d'oef⸗ 
feningen beſchepden / daer is De ſiele Breed famich; want 
fp Weet wat ende wÄneer ſp't moet doẽ / ſu berberert DE 
beranderinghe Der gepepfen/ ende fp verdrÿft lichteljck 
De quade ende niet betamende gedachten Hoor de Godt⸗ 
vruchtighe Hier bp kamt dat eerteiegelgck hem post omt 
ſorghvuldichlijckt' onder houden d' oeffeninghe / die he 
fp-felven alseen gebodt geftelt heeft / ende Dat hp alſos 
niet lichtelijck af en wückt / ja forght oock om boorde⸗ 
ringhe / ende hp onderſchendt lichteljck / bemercke nde 
oft hp bierichlijcker aft lappelijeker fijne ghewoonlijcke 
geffentinghen vervolght. 

NKeemt nochtans waer / dat niemãt fp ſelben en macht 
overvallen metde menichte Der wercken oft met die 
dickwijls te doen / maer dat hp meet bolgen het erempel 
der Bepligen/welcker voetpadt als een blinckende licht 
allenghskens was groependetot Bert belmaeckté dach, 
Dp ghinghen ban d' eene deughdt in D'ander/ tot dat fp 
fagen der Godt der Soden in Dion, B'oeffeningen dan 
maeten ghefchickt wazden nae een iegheljcks begrip; 
ouderdom ende boordt-ganck op dat de felbe lichtelijck 
foudert magen vervolght worden / aengheſien d'onftant= 
baftichept ſeer miſtaet ende fchadelijck is / daerom moet 
bet ghebedt met eene aenghename veranderinghe bele 
ghen het lefen naer her ghebedt den arbepdt ende licha⸗ 
melifcke oeffeninghe. 

_ @e maniere na de welcke He wercken moeten geordi⸗ 
Beert Warden / fact in de voor⸗gaende meditatie, maer 
nochtans em dat het claerder ſoude 3ún / falick een ex⸗ 
empel qheben. j 

Jemãt is gewoon Miſſe te hoozen maer (onder hier 
ov te letten: Defen Dan begeert (p-felben te volmaken / 
tar fal ha Daës’D daeghs te bozer fal hp ſtellen den tt 
ende ſekerr ghebeden / ja oack fekere ghepenfen ban foa 
grooten moſterie int derwaerts gaen / onder De Miſſe / 
ende als he wederom komt: als bo upt bert hupſe gaet / 
fal bp fén voornemen berntenwen/ als hp weder-kontk 
falhr Godt dancken / etc. 
Jemandt falmogen vraghen / oft niet beter — 
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habe beguaëent die daer köt fijn herte op te heffen eñ 
De geeftelijche oe ffeninge die ens voorkõt aen te nemen? 
Bier op antwoordt den h. Bonaventura ende andere: 
Dat in Dier boeghen Dan bet vervolgh ons lebens sopt Onfe werchẽ 
geogduneert en ſoude zjn; maer dat men doen moet gez je 
Wijck wp gejest hebben bant mediterẽ / te weten / dat mẽ vacht onbe … 
hem daer roe gereet moet maken; nochtans in Dien ben geſchickt wee 
Öreeft elders leudt/jeo moet men hem bolyhen. en· 

Maer men moet hem wachten / dat (gelijc in ſeer hey⸗ 
lige dinghen placi te gebeuren (upt bet gebeupek gheen 
mis bruxpck en ryſe / ende upt dicwils te Doen eene bere 

flappingge maer men moet in de meditatie den monde 
_ Bpen Doen ende Den afem fcheppen/ op Dat kmp merden - 
Beef beginnende met Den geeft moghen vol doen. 

Noch men macij cock dit gebzeck ban f: ommige niet 
naer. belgen, Die foo haeſt alffer in andere eenige ſaken 
ghepiefen worden / de hunne terſtondt verlaten eñ d'an⸗ 
Pere aen nemen. Want Dit is dicwöls eene curieuſhept 

ende ydelhendt / in dien het onbedachtelijck q heſchiedt. 
Want een tegelijck heeft eene gave vã Godt / nechrans 

en wort daerom niet berboden De voetſtappen Der Denz 
ughen te balgien;ende Die te leſen; want daerom beeft 
Ben Bere begeert Dat hunne oefening hen ùr’t che 
fauen komen. 

vchiet ghebeaeben voor d'offeringhe van fijne Wercken. À 

fj Bereick hebbe ghefeydre tis mijn deel te bewaren uwe Paal ns. 
„wer,te weten in alle werck. 

En {al mijvefiele Godt niet onder- danich zijn? want van Pal. én. 
hem is mijne falicheyde. 

Ín’ > hooft van den boeck is van my gefchreven,dar ick uwen Pat 
wille doen foude,mijn Godt ick hebbe gewilt, ende uwe 39 
vet in't midden mijnder herten 
Ick ben uwe maeckt my ſalich, wantick hebbe uwe recht- Pal. 13 

k veeidichmakinghen verfocht. 
Neemt my na ùvve uvt - ſprake, ende ick fal leven,ende en Ibid; 

beſchaemt my niet van mijne vervosvinghe, 

Xx AEN: 



— Jh | 
A EN-MERCKIN GHE 

OP HET XXIX: BEELT: 

Bemerckt wat teahenfpoet dat w heben ſoude 
konnen Caren ende berepdtu berte ï 

aer toe. * * 

FOorſiet het quaet endeongemack dat 
u heden kanover-komé,ende zijt ge 

dachtich darghy mer defe ghemeyne vvet 
gheborenendegeroepen zijt, te vverendat 
ghy u eruys mer [A] Chrifto ſoudt draghen, 
ende hem naer-volgen tot in de glorie. Om- 

S, Andreas. helft dan het cruys met[B] S.Andreas,ende 
— verſterckt u ſelven met d'exempelen van 

den{clouden Tobias, [o Iob, ende andere 
Heylighen, vvant u cruys is van E]Godts 
groote liefde naer uvve kracht van alle eeu» 
vvicheyt gevvegen,endeals van[r]den En- 
ghel tot u gefonden: in-dien ghy vveyghert 
dit c'aen-veerden,foo ſalle den duyvelu eẽ 
ſvvaerder op-legghen. Gheeft dan ufelven 
over aen Godtop dat hy uleyde ende ſtiere, 
vvant hy alleen vveet de uyt- ganghen der 
[a ]vveghen,ende vvachtu dat ghy (die feer 
onvverendezijt)nau eygen gevoelen ghee- 
nen vvech en verkieft, ende vertrooftu met 
defen trooft,dart hetſi cruys van een urken 
verghelt vvort met deneeuvvigen{x]loon, 
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Oeffeninghe van de bemerckinghe der ongevallen, 
die ons konnen over-komen „endeeer{t vant 

verdragen van ander lieden gebreken, 

—— gemeynlyck ſeght / pyleu Die voore Greg. hom: 
fien zyn / quetſen min / eñ gelijck S. Gregorius sin Euag. 

ſeght: Wp nemen verdzagelijcker aen d'ongevnaltẽ Devoo zac 
Der wereldt / in-Dien Wp zegen De felbe ghewapent tichepor was 
worden met Den ſchildt Der voorfichtichepdr. Daer Harns bed 
Bi moet meit alle daghe’smozgheis / gelijck het DEBED 
nu dickwyls gejept is / door Defe ouſe voorſichtich⸗ 
eydt Looz-Komen / ende teghen de ghevallighe bez 

ſpꝛinghingen Der vpanden neerftelijch doen bewa⸗ 
rende poorrẽ onſer fielen / eñ daer geburige waters 
aen-ficllen. Nademael Dan dat Vp uilen wefchicht 
hebben tgene Dat ons toe ſtaet te oere, laes ong 
onſe ooge keeren tot het ghene dat Wy moeten ly⸗ 
de tzende iuſgelycks tot Godt diz alle vingen met. 
geer groote gocdtheydt ende gerechtichept regeert 
ede weeght:oock keeren tor Derempelen VAC hri⸗ 
ſtus onfen Heere ende Van ve Hepligd; tot D'eeuwiz 
ht loonen / die daer qhegeven worden boor Betris 
utarie VAN eene ure. Ende het ſal inſghelycks (eer Den Berh 

helpen Paenmerche/ dat alleenelyck Den mech des — img, 
Erups iof het lev leydt:maer dar d andere Wegen per ieman 
al am-Wegben zyn / ende eenen angelucktghen uptz 
ganck hebben / hoe wel de beghinſelen ſmeeckende 
guide ſchoon zjn. Maer ter wylen Dat geen menſch 
en weet Wat wech dat hem falich is / ſoos maeckt dit 
het herte alder geruſte / ende daerom is’t Den (eker- 
ften raedt in defe onfehere fake fp-felven te bevelen 
aende Goddelycke oeffeninghe. 

D'oeffeninghe van tfelve, 
D: voor-flellinghe der plaetfe‚fal zyn Boog een crucifix. 

Ghebedt, als voren. 
Het 1. point. Bemercht ten eerſten / dat op deſe Wez 0 

reld: alie Dingen Ban dE Heere alfoo zyn geſchapẽ / Peeftbilmbe 
Dar hoe wel Den ſtrydt tuffchen de elementen gedu 
rich ig/ dat nochtaug den felven ooch feex fchaon,; Sannn, 

ET 2 ende 
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ende eene eendrachtige tweedzachtichept is. Ende 
tghene datter gheſchiedt in De gheſtelteniſſen der 
lichamen Ptfelue Geeft oock plactfe in de fictenz Ge⸗ 
ek Dan He menfche ban verfchepden geſtelteniſſen 
ende humeuren zn sack verfchillende va aenſicht 
ende ſtemme / alſoo zyn oock hen ghevaelen eñ oor⸗ 
Deelen Berfchepden/gelijck Get blyckt in de kinder 
ende mang. Cen-tegeliek Weet hoe verſcheyden dat 
De mepninge der ſelver zijn Lan eene ſake: ende het 

ſelve geboelen moetmẽ Gebben van alle dingensaenz 
geſten Dat eenen man ntet min / ja meer Verfchilt va 
eenen anderen man / dan eenen man Ban fp-felven 
verſchilt / als hn een kint was. Ende nademael daf 
ghy ſiet in atie creaturẽ te zyn foo groote verſcthey⸗ 
denhept ende veranderinghe / foo en Lerwandert u 
niet te fcer/dat het felve oock ghefchiedt in ve von⸗ 
niſſen ende gheneghentheden / ende verdraeght Die 
Ban verduldichlyck: noch in-dien dat ghy oudt zyt 
en wenscht niet/Dat De hinderen gut fouden zijt; ofk 
tet dat ghyjonck zijt foo Wenfcht niet Dat Die oude 
kinder foudé zyn maer voeght una een iegelhcks 
guderdam ende na De gefteltentffe van de perſoonẽ: 
ende gemerct Dat ghp niet en Wilt dat ſp allegader 
tſelve met uwe ooghen fouden ften / ende Dat opde 
felve maniere met u/noch oock Dat fp met uwe oorẽ 
allen tfelbe fouden hooren: Waeram begheert ghy 
Han Hat fn ’rfelve met u ſouden oopdeeten/ gen⸗·ghe⸗ 
ften dat fp ſoo Wel een Berfchepden Lerftandt heb⸗ 
ben/ als fp verſcheyden aorenende ooghen hebben? 

Seu iegeljck Herz point. Bemerckt datter niemandt en is ons 
De geede Ber de menschen / Die niet en heeft feer deel goedts/ 
slr ende loffelycke gheſtelteniſſen ghelijckmen die gez 
gÖre chedre⸗ meynefkyck noemt : inſghelycks datter niemandt 
Bite en is / die zijn ghebreck niet en heeft /om het welck 

hy eenen anderen maet Wieken / ende Dat hy Daer 
om feer onvoorſichtich is / die van een ander eener. 
af-keer heeft om De gebreken Des lichaems oft Der 
fielenswaat hy dan oack eenen af keer van ſy ſelvẽ 
foude moeten hebben. Maerhet ig vredelijcher Dat 
Wp veel goede fakendiein een ander zyn bemerts 

… ken/ ende dat Wp die met her ghebreck D welckwy 
in hem hebben gheſten ende ans mishaeght verge⸗ 
Iycken / eñ foo far’: gefchieden dat Wp Het goe T— 

ullen 
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fullen achten:dan dat Wp omeen ghebreck °t welck 
Wp in onſen evennaeſtẽ ſien / willen beroovẽ alle ſy⸗ 
ne andere deughdẽ van den pzijs eñ lof Die hun tac. 
ftaet / Wie foudete recht eenen feer goeden acher 
Berachten am eene netele/ aft eenen feer geleerden 
man verſmaden / omdat hp eenige aken niet en 
Weet/oft De ſpſe / am Dat Die alleen niet alte fmakhé 
en behelſt verwerpen ? Baer-en-Boven meet mert 
ſyn upt-nemende gebreck ghelhekmen met het gez 
Beeck ſyns naeftens het Welck in⸗ dien hy door ẽey⸗ 
ghenliefve verblindt zp / niet er vindt / ſoo moet hp 
hem ſekerlyck latei voor· ſtaen / dat het ſelve is de 

hooverdhe/ tweſck d'alder⸗meeſte quaedt is. 
… Hetz. point.Bemerckt in dien iemant eenich ghe⸗ — gs 
Beech heeft / daer ghy Veij af zyt; daor wiens gratie — * 
dat dit gheſchiet; is t niet door Godts gratie? In oopneel. 
Dien dan de handt Baneent anderen / oft eene leere/ 
oft eenen bergh / oft toꝛen uhooger ſtelt / ſoo verheft 
ghyuſelven begheckelhek / am dat ghy haager zyt 
dan den ghenen/Die op der aerden bijft. Tfelve is 

oock / in dien temandt te veerde ſittende / ſeerder 
loopt dan eenen die te voet gaet oft Kreupel is/ cf 
Bat hpdten hierom befpotre. Aengeſten dan dat de 
goederé Die ghy hebt / toe⸗geſchreven moeten woor⸗ 
den degratie Godts / ſoo verdiendt ghy Wel dat u 
de ſelve Worden af-genomen/in-dien ghyeenen anz 

dereu beſchimptrende Dit is het gene/Dat Ben Apo⸗ 
Fel reght:®aer ghy eenẽ anderen in oordeelt/ daer Rom 
inne verdeemt ghp u felBenserde wederom: In diẽ 
een menfche haeſtelhck ghevallen 18 ín eenich mis Gal. 6 
daedt / onder· wuſt ſoodanighen in den gheeft der 
ſaechtmoedicheydt / u felven bemerckende / op Dat 
ghy ooch niet bekoort en wordt. 

Ge E BE DT. 

J Erre moet het van my zijn,dat ick roochende vlas foude Ilaiæ as. 
__&_uyt=blufichenende ghekrockt riet gheheel in flucken bre- 

_ken:verre moet het pan my zijn, dat ich op de fonden van anr 
dere foude gram zijn „die van de mijne gbepraemt Worde. 
VV ant hoe foude ick in u we tegen woordicheyt verfchijnen, die 
bermherticheydt begheert ende niet off:rhande,dia liever hebt Oleæ 6. 
ut OR E08 Xx 5 dir’ 

e se 
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dat ich my ſoude verfoenen met mijnen broeder, dan datich % 
foude — doen „ende dre my ſult Wederom meten met de 

Geh. 7. ſelve mate, daer ick mede ſal ghemeten hebben ? Daerom ver= 
gheve ich ten eerſten alle mijne vijanden hoe welin der waer= 
heydt niemands teghen my on-gherechtelijck en heeft ghedaen, 
in- dien ick my felver Veel bemercke;, want alle uwe creaturen 
met rechte moeffen my verworpen ende benauwen , die een 
overtreder ben van uwe Wet ‚maer uwe bermberticheden 
zijn boven alle uwe Wercken.Iok bidde,gheeft my awegratie, 
op dat ick vWe lanckimaedicheydt mach na-volghen,ende u in 
wynen naeften ende in alle dinghen,boven al fer —— 
beminnen. Amen. 

Pratt cke omde Verduldicheydt te oeffenen. 

Dac et ghe⸗ D € pr actijcke bar deſe oeffeninghe is cen ⸗· ghelÿck 
breken geene noodelijck / want op gheene plaetſe noch op gheenen 

Aſien van rijdt en ghebreeckter ſtoffe om te verdraghen de ghebre⸗ 
Doet, ken van andere. Want aen wien Dient den kuecht naer 

(Sne begheerte 4 oft aen wat knecht boldoet den Heere? 
Wie iffer ſonder ghebzekenzoft,wie gheboelt ende obers 
komt met eene andere in alle faecken 7 boorwaer nies 
mandt. Hierom/om Dat ghu foudt behouden vrede ende 
rufte het opperfte goedt Der herten / geffent u DickWwijis 
ende neerſtelick in deſe oeffeninghe / ende gp fult daer 
eene feer groote vrucht in vinden / ende eene ſeer geor 

bijſtandt tot alle Bod: bruchtichepdt. 
Syheruſthenrt Maer ten eerſten arbendt voor al te hebben een ghe⸗ 
ber herten _ruft herte eer gp iemanden beriſpt; want de gram: 
Ws bevifpen® ſchap verblinde door den ber de fcherpfinnichepdt des 

PE erten. 

ae tweeden / verw ect in u ſelvben droefheyt ban dier⸗ 
gh lycke ſonden / ende bersotmoedight u, betrouwende 
alleen op Bodt. 

en Derden oeffent medelijden tot uwen naeſten eñ 
arbepdt de droefhendt der beriſpinghe met liefde te ver⸗ 

deten. 
Ten vierden / aenroept Godts hulpe / ende als eu 

3.Reg. 2. beſte gedacn hebt foo beveelt Godt dat ho de l:e 
ghene ſen: Want ad: geneeft ende maeckt leben — 
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Jen maet oock bemercken ten eerften / Dat het met 
gene openbare berifpinghe moet gheſtraft worden / dat 
epenbaeris/ende met eene befondere ende in t verbor⸗ 
ghen / dat befónder ende verborghen is. 
Ten tweeden / datter in 't eerſte ſachte medecijnen Bequaem⸗ 

moeten toegevoeght worden / ende daer naer bitterder: hepdt Dee 
want / naer t ſegghen van dert henlighen Auguſtinus: re Jef 

Sheilick fp beter zijn / Die De liefde ſtiert / alfoo zjnder “TEV 
Meer Die De bree e betert. 
Ten derden; men moet (eer groot op-ficht nemen op 
De gheftelteniffe ban den perſoon / op den perfoonfelbe 
ende op Den túdt:hiec-om en beküft gheenen / Bie ouder 1e Tims 
is dan gho / maer bidt hem als uwen Bader; want men 
moet dickwijls in t openbaer Wijcken van den rechten 
wech / om dat een Ander ſoude mo ghen Beo: bp gaen/ 
Men zp bat mert Wilt teghen beel ſtooten / ende verſtaorẽ 
alfulcken die bol begheerten zijn. en 

Hert VIIL Capirren 

Oeffeningheende meditatie,van Verduldicheyde 
in eyghen ongheval oft lijden. 

Voor flellinghe der plaetſo, 
He 1. point. Bemerckt ten eerſten / alg upt eene Muirbing 

Aſchou ꝓlaetſe feer veel ongevallẽ / daer de men: dichenpdt és 
ſchen over al mede ghequelt worden / ende fiet hoe onghevalleg 
greot deſe ogevalleu zyn / ende hoedanich de men: 
ſchen zyn / dieſe moeten lpden. Poorzwaer iet dat 
den meeftendeel quaet is / nochtans ſoo zynder ooc 
Beel goede onfchuldighe/ende Godt feer lief-getale 
Bie hier mede befocht worden / aengefien bp-na alle 
be heerſchapphen / ryckdommen ende jonſten / zyn in 
e macht ban de booſerende aenſiet u ſelven hoeda⸗ 

nich dat ghy zt / wat ghy om u vooꝛledẽ leben ver⸗ 
dient hebt / ende om het ghene dat ghy daghelycks 
doet:ende ickmeyne dat ghy veel ſtoffe fuit hebben 
am Godt te dancken Van fue oneyndelycke berm⸗ 
Bertichepdt tot u. Want wat is het gene dat gijp De Derligen 
lijbt/in-dDien ghp uwe ſonden aen merckt/ eñ in-Dik ern 
het gheleken Most bp tghene/dat Jacob / Joſeph wp. * gas 
Job eñ andere Godts groote vrienden/ Apoſtelẽ cũ 
Martelaren gheleden hebben? Bemerckt ten twee⸗ 
Ben / hoe graaten laf dat gn bp een-ieggelijck fult 

EE 4 hebben 
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hebben / in dien ghy't verdraeght. Cen eerſten / bn 
Godt / om dat ghp u gheeft onder ſynen wille / ende 
toont door yden uwe liefde tot fyne Majeſtept: 
Want die Wordt meer betoont met lyden dan met 
wercken: waer om gp dupfent ſult binden; die veel 
fullen gheven ende bidden / maer fullen feer onver⸗ 
duldichlyck verdraghen een — on ghelyck our 

_ Godts wille. Ick bĩdde v / merckt Wat liefde ende 
goe flauw dat deſe 18; in Dien die opzecht Waer / en f 
foude dientet ſoodanich zyn / als die gebleken heeft 
in de ſterckheydt ende verdbuldichepdt der Marte⸗ 
laren? voarwaer De liefde is oprechtelycn ſterck 
ende on· brekeluck / ja De lief deis foo ſterck / alg de 

Cants. doodt / eñ de jaloerf hepar is hert alg de helle. Ten 
tweeden/bemerckt in dien ghy verduldich zyt / hoe 
groet ghy fult weſen bp de Beplighe feer ſtercke 
beminnaerg/ ende dat am Dat ghy hun gelijck ghez 
Worden zyt / van de welche gjefanghen wordt: Hoe 
veel hebben alle de Heylighen geleden? Ten derden} 
niemandt en iſſer bp De menſchen / die hem niet en 
verwondertvan eenen verduldighen menſche / ende 
Die niet meer en acht eenen menſche die ſynen moet 
kan bedwinghen / dan eenen verwimer ber fteden. 
Want foodanighen is eenen koperen muer ende 
ceren an verwimielycken ſchilt ghedeckt met ver⸗ 

duldichendt ende gherechticheydt 
De — Het 2 point. Ick bidde w/ bemerckt ten eerſten / oft 
mietrorng hp wel Weet lancks wat wech dat ghy ſoudt mo⸗ 
(atichevor, ghen tot denhemel gheraken: voorwaer 'tis ſeker/ 

dat ghp°tniet en weet; daer om peyſt aldus: Dief 
Godt ſeyndt mm deſe tribulatie toe / dit is den wech 
lancks den welcken hp mp Wilt naer Den hemel lepz 

Ti den / ende lancks geenen anderen / te meer al Waer't 
Time dat ick allen mijn beft dede / nochtans en ſoude ick 

deſe tribulatie niet ontgaen. Daer-en-baout aert-gez 
fien dat het ſeker ig / Dat mp Doop Beel tribulatten 
moeten ſalich worden / ende dat alle de ghene die 
Godtvruchtichlyck in Chriſto willen leven / vervol⸗ 
ghinghe ſullen lyden / ende Dat ſeer waerachtich is 

loan s. dit woordt: De wereldt (al haer verblyden / maer 
ghp (ult bedroeft zjn / Dan uwe Doefbepdt fal in 
blgdrcthap veranderen: Aengeſien ſegh ick / dat deſe 
ſaken alſos zyn / ſoo onderſcheyt eñ ſſuyt bp u ee 
In : 9 
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ghy Wilt ſalich worden oft niet / oft ghy wilt 

Godtvꝛeuchtichlyck leven / oft ghy hier u wilt bez 
droeven met de kinderen Godts / ende oft ghy bez - 
gheert dat de droef bepdt in blydſchap verandere. 
In dien ghy dit toe-laet/ foo bidde ick Wederom 
ſeght uw / Waer om klaeght ghy dan ? Staet het u 
toe te verkieſen de maniere van benautheydt ende 
teghenſpoedt / oft Godt? det is, moet den ſiecken 

ſtellen de maniere Ban medechne / oft den medechn· 
meeſter? Moet den Capiteyn den ſoldaet volghen / 
oft den ſoldaet Ben Capiteyn? oft moet deeuwighe 
Wyshepdt onſe on-uysherdt volghen? Cen twee⸗ 
Ben / in Dien ghy Dit erups ende benautheydt wepz 
ghert / pepſt boorfekerliiek / dar ghy eene Die veel 
fmaerder is / ban gen duxvel fult moeten When. 
Want daer am ſeght den eere: Komt tot mp alle Macch.ns. 
Die betaft ende betaden zijt/ ende ick falu bermaktens 
Want mijn jack ts ſoet/ eñ mynen laft is licht: Daer 
am beweenen de booſe in de helle/dat fp gewandelt saps, 

hebben Ware wegen / ende geleden hebben dalder- - * 
fwaerfte tprauntie Des wercldts. Een derden / bez 

‚ merckt dat wy alle gader met deſe wet geborẽ zyn / 
Dat wp tegen ſpoedt moeten verdragen, ende dat 
gijn udaerte vergheefs tegen fleit;want den eere 
fetve ſeght: Het ig u hert tegen ’tfteech-Hfer metde Aâ.g, 
boeten te ftoaten. Dal het flyck tegen den pot bar⸗ Iſaiæ 45° 
kerfeggen: Wat Beet ghy? Indien ghy't dan niet 
en kont ontgaen/Wacr am zyt ghy beroert/ci vere 
meerdert ghy ume droefheydt ende quacdt Want _ 
gip en hout Godt niet hinderen; endeis’t dat ghy 
tſelve aen uwen nacften wilt Deen / hp fal Wreker Deur. 18. 
zin / die feghts Geeft my de wrake / ende ick fal Hie 
vergelden:aſſoo dat hyſtraft met het een wich vier / Rom.12. 
die tot ſimen Haeften ſeght Racha.Iau dit niet gez 
noech? Cen vierden / nademael dat ghy in u-felven 
fiet eene hooverdye ende onverduldicheyt / en wilt 
ghy dan nochtans van de ſelve niet gheneſen wor⸗ 
den Ahn ſeght: Za. Laet dan den medecyn meeſter 
fijn ba. Br aen uſteken / danckt hem Die u helpt our 
deſe beeſten te daaden / eñ deſen brandt te biuſſcher; 
Waut de verduſldicheydt en han ſonder deſe ocffe2 
ninghen niet verkreghen worden moch d’godtmoez 
dicheydt fonder De Berootmoedinghe. 
— — Het 
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Her 3 point.Over· loopt de myſterien van de paſſie 
Cheriſti Cen eerſten / de benautheyt des herten ban 
Den alder · ſoetſten Jeſus / ende voeght de uwe Daer 
bp/ende alſoo ver ſaemt zynde / offertſe aen de God⸗ 
delycke Majeſteyt. Daer na fiet wat hp lydt / van 
wien / ende hoe / in ſyn lichaem / leden / naem eñ eere / 
ende ſeght ten minſten tot elcke reyſe: Wat sal ick 
u weder gheven mynen Koninck ei mij: eit Godt/ 
uwe alder-verworpenfte ſlave / voor al°t Gene dat 
ghy mp hebt ghegheven? is ’t niet betamelijch dat 
ick opu foude betrouwen / Die foo Groote Dinghen 
voor mp heit ghedaen? falick niet Wat berdragen 
voor myne falictepdt/aen-gheften qhp u gheweer⸗ 
Dicht hebt ſoo groote dingen boog mp te lydent den 
t\meeden / aen- merckr Dat dert alder-wyſten ende 
beften Heere het cruys boor fp-felven ende de ſyne 
beeft verkoremende feght dan : Wy maeten alozig: 
ren it crups onfes Weer Jeſu Chriſti / door welc: - 
Ken de wereldt voor ons ghecrupſt is. Cen derden/ 
bemerckt het eeuwich ghewicht der glorien / dat 
boorde tribulatte ban eenen aoghen - blick fal ghez 
heben worden / ende na dat de Apoftel ſeght / dat 
De verduldicheydt tot alle ſaken noodelyck 18 / om 
dat \up de belofte fouden weder om brenghen / ende 
onſe ſiele befttten. Beneelt u Dan met een edel herte 
aende Goddelycke Booeftenichept in den tijdt ende 
eeuwichhepdt / ende maeckt Hat ghy wilt her ghene 
dat Gant wilt; want anderſins en kondt ghp niet 
begeeren dat 3 profytelyck is / Want ong profijt alz 
leen 18 Godt / biyft dan in hem / ende gevet hen Die 
over al ende alte het goedt is / ende ghy en fult nopt 
konnen klaghen:want hp klaeght die eenich goedt 
derft / ende ſiet / in dien ghy wilt / ghy hebt het al in 
uwen Godt / in Dien ghy daor deu wille ende liefde 
met hem ghevoeght zyt / want hier aen hanght alle 
De wet ende Propheten / ende hier in ig de vol⸗ 
maeckthendt der liefden gheleghen. 

Suk EB dd 

O Eeuwighevvijsheyde , die flerckelijch ſtreckt vant een 
eynde tot het andere „ende fchicht alle dinghen foerelijck, 

en bebe ghy niet ghefeydt door uwen Prophet: Daer en i 54 

lier ze eee 
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Maedt in de adt, dat den Heere nier en heeft ghedaen? endeen Amos ® 
bebt ghy niet ghefeydt dat allede hayren onſes hoofdts ghetelt Match.1o: 
zijn? en acn-fien u we ooghen ons niet alrijdts? en zijt ghy nièt 
onfen Vader „onfen alder-minnelijchftë Schepper ende be waer- 
der? enleven wy in u niet? ende beroeren,ende en zijn Wyinu Aar. 
niet, ende al datter is > Stet niet een bladt op den boom en roert 
hem (onder uwe voorfienicheyt „noch fonder de ſelve en valt geẽ 
muſſche op der aerden. In dien my dan defen oft dien teghen· Marc.ro. 
fpoer toe-komz; fat ich alseenen hondt den fleen bijten „ende 
mine ooghen niet tot uop-heffen, die’t felve doet, ende my dat 
zoe-feyndt door eene on-geineten liefde? Heere ick bidde w dick- 
Wils om verduldicheydt „ende nochtans ick en begheere die niet 
teverwerven door de gheWoonelijcke maniere, maer als cen 
menfch Gode tenterende wille ich verduldich zijn „ende daer“ 
en tuſſchen ick en wille niet lijden. Heere ghy hebt uyt 'eghene 

…_datghygheleden hebt, gheleert verduldicheydt ende ghehoor- 
faemheydt „ende fal ick alle ſware dinghen verworpen? voor= 
Waer ick ben eenen blooden foldaet. Ghy zijt voor my aen het 
eruysghenaghelt, ghecroont ende ghegheeffelt gheweest, ende fal 
sch alle ghemack foecken?Ghy hebt honger gheleden ende fal ick, 
minen buyck Willerrop-vullen? Ghy hebt verkorë fchande ende 
verwijtende fal ick ytfinnich menthe naglorie fien?Ghy hebe 
in alles verkoren harde, flechte ende ſtrenge ſahen ghelijckoock 
alle uwe Heylighen, maer ick ghedreven niet met wen gheest, 
maer van't vleefch ende werelt ſal ick mijn eyghen profyt foec- 
ken? En Weet ghy niet alder-foceften leſu, te verworpen het Iſaiæ 7, 
quaedt, ende te verkiefen het goedt? indienderdanguaedtghe- 
leghen Waer in’t cruysende in de tribulatie, foudt ghy dat ver- 
koren hebben? foudt ghy uwe Moeder ende alder- lieſſte Heyli- 
ghen ghefchoncken hebben den Kelch des lijdens, dieom=gegaen 
hebben in fchdeps- pelf nende geyten vellen ghebreck lijdende, 
benaut, ghepijnicht dóor de wilderniſſe van dit leven , op dat fy 
fouden komenin t oprachtelandt van Beloften? hoe, wil ich Hebr. ' 
eenen anderen Wech vinden, dan ghy eeuwighe PVijsheyt hebt | 
verhoren? o mijnen Gods mishaeght my uwenraedt? hebt ghy 
RN 9 mocten 
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meeten lijden ende alfoo gaen in wweglorie ? hoe falick dan iss 
Wp en kommt de felpe komen, dan door de herbane des H. Cruys? VVacrick, 
bet cruys 
Biet ont · gaẽ. 

Plal.so, 

gae oft vluchte, icken kan gheenfins het cruys ontloopen „om= 
vingelt zijnde van alle kapten met ongevallen; maer ick make, 
doer mijnen oyghen Willeende Wederftandt , hart ende onver= 
draghelijck 't ghene dat anders (oet foude zijn, indienich bet 
gheerne van uwe handt name, Want ghy hebt ghefeyds: Ick ben 
amet hem in de vribulatie: v Var ult ghy met my maken, o goe- 
den Ief? is* niet feker dat ick met u niet en kan regneren, ten 
zy dat ich met u lijde? Waer om bate ich, de ghene die my een 
kroone maken, ende waer om beb ick eenen af-trech van ben, 
aen- gheſien dat fy de felve poor my maken , oft tot hare on= 
voorfichticheydt, oft tot hun groot achter-decl ende quaedt, het 
Welck foo groot is „dat men daer oock deerniſſe mede in ſinen 

Wet lijden ie vijand: feude hebben? Sier 6 geven my medecune tot mijne ſon- 
onfe medecn den, ende Wapenen om mijne vijanden te verjaghen, maer ick, 
ne ende onſe 
WAPEN ENe 

Matth.5. 

er Wes — 

map ze 

ogoeden Ieſu, en wilfe nict bn ende ich als een vafende- 
— 92 beminne deghene die mijne vijanden voor-flaen, ende 
hate haer, die de felve vervinnen: ende eylaeslich en ſchame my 
niet, may felven met den monde eenen Chriften te noemen „ende 
met de Wercken het ſelve te verloochenen. O alder-lefffen Ieſu 
konde ghy foodanighen menfthe 1 uwen dienff verdragen, die 
ſulcken (chroom heeft van bet cru ysalsvan den duyvel? ende 
die gheenſi is bemindt dte hem vervolgben „noch voor hun-lie 
denen bide ‚noch hundeughdt en doet , maer als een Heyden 
ende Publicaen alleen bemindt die hem beminnen ende haet die 
hem haten, dat oock de Wilde dieren doen?ende hoe Wel ghy be- 

peelt dar men fijne vijanden foude bemunnen, ende dat ghy daer 
toe flelt foo grooten loon. Nochtans eylaes!een foet Woordt van 
mijnen even-naeften tot my gefproken, oft eenen kleynen dienst 
vermach meer by my,dan uwen Wille, ende alle uwe beloften; 
Want daer om vergheve ich her al wat hy tegbenmy miſdaen 
beeft feer gheerne,» maer om uwen't Wille en verdrage ick goch, 
net een Woordt. Siet ich belijde voor u mijne mifdaden,ende ick 
begbeere ſeer oodtmoedeluck awe Baan door uwe pijnen 

en 
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ende vermoeytheden, door uwe droef heden; ende onrallijche 
Wouden,door verdriet ende vervvijten, op dat ick mijne vijan- 
den mach leeren uyt grondts mijns herten beminnen; allen tes 
ghen-fpoedt van u ghefonden,vrij-vvillichljck mach aenveer= 
den; door veel tribulatien van uvve voorfienicheydt ghefonden, 
op eenigen tide mach falich vvorden , ende ſtaen onder uvve 
Hjt-verkoren vrienden , de alder-vroomfte Martelaren , ver= 
maertdoor foo veel lijdens ;onderde Confeſſoren ende Maegh- 
deu, die pock door hun cruysvermaert zijn , ende u inder eeu 

__picheyde ghenieten. Ick gheve my over aen uvve voorfienich- Ouerghenen 
beyde, ſchicht dan uvve creature na uvven heylighen vville. fijns (alia, 
Doet met defen vvorin der aerden dat u belieft „o Heere Godt 
mins herten, pvant vvat vveteiek pvat my profijtelijck is? ghy 
zijt den medecijn mijnder fielen , ghy vveet vvat my nut is,qhy 
zijt mijnenleydts-man , ende ghy vveet vvaer langùs dat ghy 
my moet leyden.Ich vvete dat ghy, o hemelfchen Pader, my niee 
en ſult verwvorpen, niet verachten, noch niet verlaten, vvant 

ichken {alu niet verlaten „o goeden Ieſu, gheholpen zijnde door 
uyve gratie ich beghheere met u te ſterven, ende mijne vijanden 

_tevervvinnen , endeu aen te hanghen an der eeuw vicheydt der 
eeuvvicheden, Amen. E 

Practijcke om te oeffenen verduldicheyde 
van fijneyghen onghevallen. 

D ’Gerfte/ smorghens in't otderfoeck Her conſcientie / Vooz · ſiet het 
ja oock og alle uren te Booz ſien / ghelyck het gefendt on gheluck. 

is/d'ongheluck dat u kan toe⸗k omen ende u herte Daer 
toe bevepden. —— 
Ten tweeden / als u ghegheben wordt eenighe occaſie Beert u tot 
ban verduldichendt / ſoo wilt uwe ooghen tot Bodt ta Gout, 
Ben hemel keecen/ ende hem dancken / ende hem om- 
helſen / peyſende bat ghp zijt be dt gecrunſtẽ Bedwinght Bedwinght 
Dart nwe ſtemme / ende laet De gramſchap inu verſter⸗ uwe flemuses 
Ben / nach en berhaelt Baer wa nict tegen iemandt het 
ongheiiÿck datu is ghedaen / noch en bermeerdert bat 
miet; want dit is hes felbe bef waren/ende (p-felben Door 

- liften 
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liften Des duphels rot wrake berwecke: maer ghp moes 
dat als eenen aprechten ootmoedigen menſch bermins 
Beren / aen - gjeften dat aen hem gheen on -gijelijch en 
gheſchiedt / die Boot ſos on ghetrou is gheweeſt / ende 

* ſoo dick wis on⸗ghelyck ghedaen heeft. 
doorkomt Ten derden / in Dien gijp eenighe bitterheyt ghevoelt 
War naeſteſt gegijen uwen naeſten / voor komt hem ten minften doeg: 

geen ander / in Dien ghy't niet anders en kondt doen: 
eerſt met verootmoedinghe / al waer’toock doot fijn 
fchuldt ghefchiedt: ten tweeden / met weldaedt; ten der⸗ 
den / bidt ten minſten neerftelijck booz hem. Men: 
vinter / Die Doug eenen af-keer ende haet fchonwen het 
aent-fien ende (preken ban Hunnen naeften : den Heere 
Wiltfe oagdeelen upt hunnen epghen mondt ende daet/- 
ghelijck ho Doen ſal / ende fp ent ſullen fijn aenficht niet- 
ften. Men vinter / die de felbe niet en Willen boor kamẽ 

Met beroetmoedinghe / als oft dat niet en betaemde, 
Philz, daer narhtans den Heere hem Geeft verootmocdicht / 

ende die geen ſonde en heeft ghedaen / heeft hem laten 
rekene onder De moogdenaers? Wilt ghp miſſchien 
fchünen niet te konnen dolen ende dat ghp geen mens 
ſche en zits Diet boo? u dat ghp niet en valt ghelijck bern 
af-vallighen Enghel ende als cen bande Princen. Ten 

Offert u tot vierden / offert u ſelven daghelyeks in de Miffe tot alle- 
triaulatie. tribulatien / Die qu van eens ieghelijcks handt ſoudt 

moghen ontfanghen / ban waer die oock komen / daer 
nabekent dat glt Die als eene wel daedt ban De handt 
Gadts hebt ontfangen / ende bidt voor de ghene die u 
vervolghen. 

schiet- Ghebedekens. 

S.Tgnatius Ck ben het koren Chrifti, ick fat gemalen — met de 
art. tanden der beeften,op dat ick ‘oude ghevonden — 

cen fuyver broodt. 
Pfal.u8. Het is my goedt dar ghy my hebt verootmoedicht, op dat 

ick foude leeren uvve rechtveerdichmakinghen. 
Pfal.26. Zijt mijnen hulper, ende verlaer my niet, ende veracht my 

niet Godt mijnen Salichemaker. 

Her 
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TEE EK 7rxer. 
Oeffeninghe van de H-:Communie, 

Hege ſeght / darter Dyp manieren zijn Van offe Huge de 
rauden/ een Bant lichaem deg Beert / Get tWeez clauftro 

De van een rouwich herte/het derde va een verſtor anime, Les 
ven lichaem. Daer moet dan voor·gaen d'offerande cap.:3. 
Der ootmoedicheydt intherte/ende de kaſtydinghe Dey manierẽ 
Mr lichaem / om datter devotie ſoude zjn inet conſa⸗ Lan offeran⸗ 
creren baurt lichaẽ des Heeren. Hier om moet men been · 
s daeghs te bozer De ſiele fupveren met leet · weſen 
oft biechte / ende doen ten minſten eenighe onthou⸗ 
dinghe van ſpyſe. Cen tweeden / moet men doen 
eenich herck Der bermhertichepdt tot onfen even⸗ 
naeften (dat ghefchteden kan met voor hem te bidz 
den) op dat De frele oude bekleedt Worden met het 
bzuplofts-kleedt. Ten derden /moetmen af-legghen 
de liefde tot eenige creature / voor Gem nemende/ oft. 
in dient geoorloft is / doẽde datelijck eenich werck 
van verſtervinge / op dat men machte aen-doen Je⸗ 
ſus Cheriſtus / het welch ſoude moghen vergheleken 
worden bp het oozlof nemẽ / met welche Jeſus Booz 
ſyn paſſie heeft af-fchepdt gensmen ban fijne Moe⸗ 
Der / Want fp was vaar hem bijkang eenen eenigen 
trooft. Cen vierden /moet men ten minften Doen 
eenichh werck der ootmaebichepdt/twelck ghelijck 
foude zijn de waſſchinghe der boeten : twelck oock 
S. Bernardus de fijne bevolen heeft. 

Voorde H. Communie. 
En eerften/bemercht den Heere Jeſus / als met wie ho 1e 
fyn hof tot u komende. Maer vraeght Lan alle die tot u köt. 

treaturen / wie ho is / te weten / den alder-machtichz 
ſten / alder wyſtẽ / alder beſten / alder⸗rechtveerdich⸗ 
ſten Godt / den welcken menſch gheworden zynde / 
foo groote dinghen voor u heeft ghedaen / ghelyck 
bp oock alte dinghen Loor u heeft gheſchapen / ett. 
Cen tweeden/ bemerckt hoe grooten berepbinge 

Baer ban noode is:ſiet wat ghy Godt om fijne wel⸗ 
daden ſchuldich zyt / gheleert door de figuren / exem⸗ 
pelen der Heplighen ende deredene / aen -ghefien 
alle tiĳtelen van Roninck / Kepſer / etc. Gem toe- 
Komen. eik 

8 
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Waer om hy Cen derden / waer om ende hoe hy komt / te wetẽ/ 
tot u komt. om ſy· ſelven volkomelyck mede te deylen / omalle 

mirakelen die hy ghedaen heeft gheeſtelyck te verz 
nieuwen / Waer uwer gip kondtnemen verſcheyden 
perfoonen / nu vanden biede /nu Van den Waterz 

ſuchtighen / nuvan den ghichtighen menfche/ ghez 
ck de ſalpinghe ves H. Sheefis uſal leeren / ende 
miet ſulcke begeerte tot hem gaen / am dat hp u 
faude gheneſen / ende als eene slepne wereldt her⸗ 
ſcheppen / ende den 13. Gheeſt in u binnenſte vernieu⸗ 
Wen. Diet oock hoe Dier dat deſe ſpyſe uwer ſielen / 

| Cheꝛiſtus ghekoſt heeft. Org 
Tot wen hp Cen vierden / aen-merckt tat wien hp met fiele 
komt. ende lichaem komt / ende verfseyt uwe principale 

on-bolmaechtijeden oock in’t beſonder namentſyck 
de ghene/tegigen de welcke ghy u particulter anders 

ſpoeck doet. 
De weeckine _ Ten vyfden / bemerckt haedanich dat is d upt⸗ 
gean werchinge vant Eer. Sacrament/ te weten) feet. 

mart. groot peof bt / D’ opperfte weerdicheodt / d opperfie 
ghenuechte / want De fiele wordt ben tempel / moez 
der/grafsende hemel Godts: seffent hier be werc⸗ 
ken dts geloofs / hope ende lief de/aver-leopende de 
faunderlinghfte volmaeckthedẽ ende Wel-daden/ alg 
bp erempel ; Deere ick geloove dat ghy zit Die mp 
gheſchapen hebt / ende alle dinghen ommp/endeftet 
nu komt ghy tot my / hoe en ſal ick dan in uniet ho⸗ 
pen/ende faluupt gheheel myn herte beminnen / ete. 

In de Communie. 

De Bonde J— ep eenen ooghen· blick de Majeſteyt 
beke Marge 1) Godts, ende den af grondt uwer berwazperits 
—— heyt / ende omhelſt den Heere met deliefde der En⸗ 

ghelen / AertsEnghelen ende Heylighen / gaende 
met der Gerten daag alle de chooren / ende ahecft u 
ghehsel over / offerende hem alte dingen / ende Biedt 
hem veel ghelucks var alle ſyne goederen. 

Na de Communieé. 

Derweckt u TT: eerſten moet-men een levende gheloove Bers 
gdoof/ete, * Wecken: Ten tweeden / ver wanderinghe / Bers 

gotmoedinghe/ dauck · ſegghinghe / ende om-helfins 
ghe / op· offeringhe met vereeniñghe / begheecar 
vas & }4 
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ende bebelinge Laet u ume ſonden eñ onweerdich⸗ 
Het verweckten tat De begheerte Der beroodt⸗moe⸗ 
inghe: tat de verwonderinghe Det bol⸗maeckthe⸗ 

Ben Sodts / tot danck ſegghinge aller ſüne welda- 
den / tot d' omhelſingen Der liefden Godts fine on⸗ 
ghemetentheudt ende on eundelicke goedthendt. 
Baer na offert u ſelben ende alle dingen in De Gere Offert ure 
eeninge der berdienſten Jeſu Chriſti. Ten laetſten / ven. 
begeert Seer wende De ghene die u bevolen zijn het 
ghene dat gijp wilt / nicttwófelendein’t ahelòof: 
Want die twugfelt ſeght 5. Jacobusjis aheljek de lac. 
bare Der zee /Die Gan den windt wordt hevoert ende 
gedreben: Sulcken menſch dan en moet nict mep: 
nen / Dat hu iet ban Godt fal ontfanghen. 

Ghiebedt vootende nae de Communie. 

_A En-biddeljcken,alder-machtichffen‚on-gemeten,ende on- ee, 
begrapelycken Godr, ghy Woont an een licht daer men niet. roujs, —* 
æen bomen en kan, , hoefaldanu licht konnen over-gen-komen 
met maijne duycterniſſemghy zijt die zijt ende alle dingen zijn 
Poûr waen-fchijn, alsoft die niet en vvaren, ende ghelijch een 
druppel douws voor den daghe vallende , hoe fal hy dan komen Sap, rt. 
totu, die meynt dat hy Wat is , aen-ghofien dat hy niet en is? 
poor a ſchudlen de colomnen des hemels ende bedechen hunne 

aen⸗ſichten; by u flaen thien hondert duyſent Enghelen, ende 
fal ich, die cenen worm benende gheenen menfch,vviens verkee” 
tingbe op der aerden ie derren tot u komen? Ghy zijt den ſterc- 
ken, yverighen Godt, den Koninck der Koninghen,diegheenen 
menſch fien en han, ende bljvenleven;, War fal ick dan doen Beltbutoings 

die smet ontallgcke ſonden befchuldight ben aen uwe Majefteyt, nt ls 
die vock heden noch meer fonden ſoude doen, in-dien uwe gra- 
teniet en Weder-hiel myne ſiele, die daer ie meder-vallëde ende 
loopende na de kudden haerder mede-geſellen ſoechende water- 
„putten die gheen Wateren honnen houden, eude verlatende de 
„Fanteyne des levenden waters. Siet dit isde on-ghetrouwe file, 

‚die u verWorpende na de heylighe bruyloft met u ghehoudenin € 
„Boopfel, heeft on-kuylcheyt ghedaen mer peel minnaers, dat is, Terem:3, 
„gr voel sreatsren ende heeft om de liefde der felyer de beylighe 
A cry in-fpraken, 
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3n-fpraken, de welche uwe kinderen zijn; ghebaetende hts 
doodt in-uwe teghen-Woordicheydr „jae heeft u bloedt veracht. 
„Ten laetſten, mine gheboorte is my eenefchalds, mijn leven, 
ſonde ende ellende, ende het flerven eene Sraffinghe. Heere 
amijnen Godt hoe fal ick.den hemel derren aen-fien? oft konnen 
aen-fien? die verblindt zijnde en hebbeu niet bekent,die noch= 

tans over al zijr,ende overal om mijnen Wille Werél?Ghy hebt 

my foo dick-Voiyls van de helle verloft , ende nochtans eylaeslen 
bebbe ick ú niet besmindt ghelijck tek ſchuldich Was, macr ick, 
beb aen-ghehanghen eene bedrieghelijcke creature, eenen gefla= 
„ghen vijandr, op dat ick fonde verliefen bet levens „ den trooft 
ende falicheydt minder fiele (die in u alleen gheleghen was) 
op dattch mijne vrijheydt, ende u diet alte boven gact, voor 
eene ſeer verworpen fake foude verkicfen „ende verre oude gaen 
van u, oceuwighen Vader, die over al zit , ende over al heer= 
fchappijs hebt . Endemoet iek niet vreefen, dat ick falmet Ofa 
ende de Bethfarmiten gheflaghen worden int ghefichte vande 
Arche van w alder=heylichste lichaem ? dat ich ( niethebbende 
het bruylofts-kleedt) fal ghejaeght Worden uyt u hemelſch 
Avont-mael,om de verchenen te voeden „ende nochtans, o Her= 

der mijnder fiele,niet verfacdt vvorden? De fchaemte heeft mijn 
aen-ficht bedeckt. Vat [al ich „o bewaerder der menſchen doen, 
zijnde blinde op den pvech,ghevvont in den bofch.ghichtich op 
bet beddz? fal ichmet Cain vlieden van waen-ficht? neen ick 

Heere, maer komende fal ich komen by mijnen Vader „naer de 
fonteyne des levenden vvaters „die dorst heeft nae mijne ſalich- 
heydt, tot den Herder , die foeckt her verloren fchacp ; ick fal 
komen, blindt zijndetot het cht; gheladen ende vverchende 
rot den ghenen, die my foude vermaken; ick, falmijnen Vader 
om den balfe vallen, mijnen Wader ftgghe ick, mijnen Mede- 
ein, mijnen Meefter , mijnen Priefter „ ende mijne ſpiſſe. Siet 
mijn leedt-vwefen is groot gelijck de zee, daer én is niemant van 
alle mijne gheminde, die my foude vertroosten ; vvat iffer voor 
my in den hemel, endévvat hebbe ick vooru ghevvilt op der 
aerdentidelbeyt der ijdelbeden, ende ‘tis al ijdelheyt „maer ghy 
zijt mijne eenighe begeerte. O fiele ſiet leſus Haen aen de een 

an 
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hande van de kracht Godts, fier hy komt ende eenen ſeer À 

_ grooten loon met hein. Komt ghy dan ogoeden Iefu? Heere komt 
en vvilt niet vertoeven, vant qhykomtomte onthalen den 
verloren fone; om te vermuken den verinoedden; te verblijden 
den ghenen, die u bedroeſtʒomte trechen die vliedt;om te kuffen, 
dieu eer-tijts gheeſſeide om te kroonen, dien met doornen flack, 
om teomhelfen dre u cruyſteʒom levende te mak en‚die u doodde; 
om te heminnen met eene on-eyndelijcke liefde, die u haettede. 
vvelaen mijnen Godt , fiet neder uyt den hooghen ffoel uvver 
glorien, ende en vervvorpt my niet, die daer ben het vvert uv ver 
banden ghemaeckt ende her-maeckt vanu,ghekocht met eenen 
grooten prijs „ op dat ick_u math glorificeren ende draghen in 
mijn lichaem, ja die oock bert gevvaffchen met u üierbaer bloet, 
endeaenu, o alder-foetsten Tofu toè-ghevvefen voor foo veeltra= 
hen fchamperbeden, Pouſels ende vonniſſe des doodts, die ghy al Ee 
bin mijnent’ vville verdragen hebt. O vvat ſal icku vooral dit Det ober ge 
pveder-gheven,anders dan my-felven geheelijch2Ich achte nu ;n ralen 
alle dinghen als dreck,om dat sch u foude moghen vvinnen;ick Wjcke handare 

vville met u opde laetſteplaetſe ſitten, om dat icku foude mo- 
ghen behaghen; sch pville mijne overfte tot der doodt toe ghe- 
hoorfaem zijn,alle dinghen nemen van uvve handen. Doet met 
mynau wold-bebagens enlaet my buyten u niet behaghen, ghee 
hen lofdes ſondaers, gheene creaturèn, vviens trooſt my meten 
kan verfaden; ghy zijt alleen mijne verfaedrheyt. oh jy zijt allen 
mijn goedt.Ick bidde u verleent my dat ick my-felven gantfche- 
lijck mach befich houden tot uvver glorten,dat ick mijnen nag= 
Sten met alle liefde totu mach brenghen, ende dat ick gheheelu 
mach zijn, ende ghy mijn ; dat ich in u mach leven als in bet 
bout deslevens;dat ich door u mach leven‚o hemelſch Manaʒ dat 
ick met usende om a ‚mach Jeven ende Sterven „o alder-goedertie- 

renſte Lammeken. Siet ick kome tot u,ende ghy ghevveerdight 
woock tot my te homen,om dat ick u foude glorificeren,om dat 
icku foude ie eminnen om dat ich van u foude genefen vvorden, 
omdat ick voor het ghene, dat voor-leden is , foude vol-doen, 
woor het toe-komende gratie vervverven, ende gratie verdienen 
tu — tot bulp van de Heylighe Kercke ende Religicufe 

: si) Ae …_ érdenen 
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orden, voor mijne ouders, weldoenders, ende die my bevolë zijns 

Bierighe bez ende oock voor mijne vijanden. Ick kome by u om dat ichu foude 
rd om-helſen vaſtelijch gheloovende,dat ghy vvaerachteljch.hier 

zijt,dae alleen Wonderlijckbeden daer. Vermeeerdert mijn ghe- 
leof,verweckt mijne hope outſtecckt mijne liefde, Komt,homt, 

komt Iefns „laet uvveghenoechte zijn by my te zijn , ende de 

mijne by ute zijn. Komt mijnen alder-foetsten , alder-mach= 
tichsten, alder-Wijsten, alder-bermhertichften, alder-minne= 

lijcksten Godt, smet uwe Heylighe Moeder, met alle de Heylighe 
Patriarchen , Apostelen , Martelaren , Confefforen , Maegh- 

den fonderlinghemijne Patroonen N. ende van de welche wy 
beden ghedenckeniffe houden , laet hun mijn herte bereyden tot 
uwe Woonsnghe tot uwe Arche , tabernaeczel, throon, tem 
pel, flaep-kamer ende beddeken , dat ghy in my mooght rusten 

ende blijven, op dat ick u korts mach fien, ende tot u komen, u 
beminnen, inu branden, ſmilten, verteyrt ende vol-maeckt 
vyorden, Amen. 

Praltijcke om Godt-vruchtel:ick ende devotelijck 
te communiceren. 

5 ’Eerfte ende alder noot ſakeljckſte berepdingbe is/ 
enn af Dee Deen eene oprechte ende volmaeckte biechte / waer 

van eensdeels geſproken is in ’t eerfie boeck / De welc⸗ 
ke ment foo dickwils ende in ſulcker vorghen moet gez 
bruvcken / ghelüjck ons ban onſen biecht vader geraden 
fal worden. 

Moͤditatie Aen geſien dat de communie een memoriael ende gez 
van t lyden denckeniſſe is ban De paffte ons Salichmakers / ſoo ist 
ong Heeren. gock eene goede berendinghe / hier af fijne meditatie te 

doen:ghelÿck oock ban de gheboorte ons heeren / oft de 
boodſchap ban de h. Maget Maria/ oft bande menſch⸗ 
wordinghe van't woordt Godts / door Dien dat Dit mpe 
ſterie door de rommunie ghelyck vernieuwt wort. Sch 
boe grootelijcks wordt hier den ſondaer berheben! ende 
Wat eene bernederinghe is Dit van Hen Dchepper!: De 
meditatie machoock ghefchieden ban de hiftozie bart 

Pelgrimagie Zacheus/ etc, 
socket DooD De derde. Wy fien Dat mert ſoo beel pelgrimagiẽ doet 

cm 
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am Be reliquien der Beplighen te beſoecken / ende hetis weerdich Bo 
feer Wei ghedaen: maet waer it zijn defe te bergelgcken Socrament⸗ 
met Dit heorh-weerdich hH. Darrantent, Laetons dan 
bieronfe pelgrimagie doen / ende om fao te ſpreken / tot 
gene waerachtighe sodtmoedichepdt/liefde/ ende deboz 
tie: tot eene berwonderinghe Bat den Koninck komt 
tof eener armen menfch/ende Godt felbe komt om ber⸗ 
foentte Wefen tot de genen/ Die de doodt berdient en⸗ 
Be Beel verraders ſtucken unt gherecht heeft. Laet ons 
BNS verheughen / ter oozfake ban ſoo beel ontfanghen 
Weldadert ende dar ons berfchenenis nier eene Engel/ 
maer Godt félbe/ ende Dat niet met eenighe twijfelach= 
tichepdt/maer ſender achter dencken. 
Be bierde, Oberdenckt dat het eene maeltÿdt is / ende Bereydinghs 

berendt u oberſulcks met kleederen / met eenen appetðt / fijns ſelfs / als 
gheeſteljcke waſſinge ende eerbiedinge: lovet ende prÿyſt —— 
Den Weerdt ende De gherechten: draeght mede ende bez Kore f 
Waert ’t gene dat qhp d'uwe foudt maghet mede-Bep- 
ten. Het falden appetijt maghen verwecken / u bart an⸗ 
Berefpijfen © onthouden / ende Gier om is ’t dat Godt: 
Beuchtighe perfoonen haer ghereedt maken Booz eenige 
onthoudinge best fpjfe, De B. Margareta ban hunga⸗ 
rien / gheljck ons Durtus ghetupabt/baftede daeghste 
se dh Wwaterende te broode: Den S. Staniſſaus koftka 
onthieldt hem daeghs te bozen ban fyn abont-mael:de 
h. hedwigis / Berroginne in Polẽ / door eene ſonderlin⸗ 
ge eerbiedinge ende liefde / was ober-goten met tranen / 
ende biel dicwijls op hare knien voor het B. Sacramẽet / 
eer fp haet begaf tot het nutten des ſelfs / het ſelbe aldus 
gerede: den B, Raverius Depiven het felbe upt aen Ben 
bolcke op fijate knien / eñ ſtortede dageljes oberbloedige 
tranen / als oft ba eerft Prieſter hadde gheworden: den 
S. Alopſius bedanckte Godt al-machtich Den daghen 
boe: de voorleden communie / ende berepfchte Dep Dagen 
gratie boos De toe-komende, 
_ Be bifde. Bagelgcksbebotelijc Miſſe hooren / ende in Dachelijcks 
Be felbe gheeftelgek communicceren / ende alſoo Berlan: platte — 
ghen ende hem ghereet maken tot de naefte communie, * fie boeg 

0 Pra 
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Practijcke om de Mille te hooren. « 

D ErWwaerts gaende, oberdenckt — ga gaet ghetjeft 
tot den Berch ban Calbarien/ ende wat dat gijp Daer 

fien ſult ende met wat eene devotie dat gp aldaer tez 
ghenwoordich moet weſen Komende in De plaetſe / bez 
fpeoept u met wi water / ende verw eckt ur u eest lecdt- 
weſen Devfornden , Als dan / aen bidt boog al Godt ale 
machtich/doo: gheloof / hope/ ende liefde / ende vernieut 
uwe mepninghe / ſegghende: Ick gheloove eere, ende 
ick hoge in wende ick beminne u uut gantfcher herten. 
Een tweeden / oberleght De Weerdichepvt ban deſe offe⸗ 
rande. Ten derden / neemt boo? weerdweerdelijcu aldaer 
te vinden: welcke dinghen al in het na volgende q bebe: 
deken befleten zijn, 

Shebedt om Ick ghelooveu, o Koninck der Koninghen, die door eene uyt- 

ies bi gemende liefde ons Waer-achtelijck u vleefch ende bloedt ghe- 
wen, gheven hebt, ende dat onder defe ghedaenten , op dat ghy ghe- 

durichlyck met ons ſoudt moghen Wefen, op eene Wonderbare - 
maniere ons u-felven achter-latende , ende het felve door on- 
talicke figuren ende Wonder-bare teechenen te kennen hebt 
abegheven. Ickbegheere my dan te vinden in defe sas 
niſſe van u lijden, Wijsheydtmoghentheydt ende goedtheyt, Aen- 
dachteljch, ende mgt foo groote devotie, als het m) mogbelijck, 
ſal weſen, met uvve Enghelen, ende met gheheel u Hemelſch 
heyr, vawer ceren, tot mijnder fiele ſalicheydt, tot profijt van 
de Heylighe Kercke, ende alle de gene, die baer-leden aen my 
gherecomsmandeert hebben N. ‘ende tor lavinghe ende folacs 
van de over-ledenen N.Gheeft my hier toe gratie, 0 mijne eent- 
she hulpe, Amen. 

Ter wijlen dat den Priefter hem ghereedt maeckt ont 
Miſſe te doen / eer hu begint/oberbenckt hoe dat d'En⸗ 
gelen daer ontrent komen / om het H. Sacrificie te ver⸗ 

eeren / ende beſchaemt u ban uwe dappichendt. 
Aen den Confiteor; Ober loopt in’t koꝛt uwe ſonden / 
berweckt in u eet berou / ende vernieuwt het propooſt 
betu te beteren, Boordts daer na in het vervolgh bart 
Be Miſſe let op de Waorde/is’tdat ghp de felbe verſtaer / 
oft leeft u Kooſen hoepken / oft iet anders. 

ut 
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In t Ofertorium :oberleght wat u dien dach te doen 
ſtaet / ende offert dat ende weeft uwe goede begheerten 
indachtich / ende uwe oude goede voornemingen / ende 
vereenighet al met de verdienſten Cheriſti Jeſu. 

Als men Surfum corda ſeght / denckt op her ljden uwes 
Dalich-maeckers / waat Het ig eene ghedachteniſſe des 
felfs. Ende aen bepde de Memento, bidt baar alle de gez 
ne Daër ghy in ghehouden zijt / Kellende De felve in He 
Beelen des crups/ foo bozer verhaelt is, 
In de Elevatie, bemerckt Chriſtum hanghende aen de 

galghedes crups/ ende aen bidt hem. Daer naer overs 
leght wat teghenhepdt bat u (oude konnen ontmocten/ 
ende gheeft u bier in ober. 

Bemerckt namaels Godts weldaden, ende maect u 
ghereedt tot de gheeftelijcke communie / biddende dert 
Beere dat hp tot u Wil komen / dat hp uwe ftele Wil ſup⸗ 
Beren ban defe Neende defe A. fauten/ ende de ſelbe wil 
vervullen met deugden. Ten lactften / communiceert 
met eene bierichlijcke begieerte met bert Ziieſter. 

Maer De communie bedanckt den Heere / ende biedt 
Sodt almachtich beel ghelucks ban fijne Boddelijcke 
bolmaschtheden. Bernieuwt weder om uwe belaftert 
ende goede boor nemen / ertde offert Bodt deſghe ljcks 
noch eens het ghene dat ute Doen ſtaet / ende in't beſon⸗ 
der tot berfterbinghe ban het gene / daer gp u befgus 
deveramen op Doet, Í 

Ghebedt dienende om gheeftelijck te _ 
communiceren, 

8 tet, hier ſtae ick arm endeghebreckelijck aen de taſel van 
dengrooten Koninck,ende van mijnen alder-lieſſten Wader, 

aen uwe tafel, o Christe Iefu : ende ich ghelooveu , o cert Wighe 
Vvaerheydt, dat ghy waer-achtelijcktot het Woordt van den 

Priefter „ons may te befoechen „ u Weerdight te komen uyt het 
hooghfle vanuvve bemelen:nochtans kennende mijne kran ck- 

heydt,ende de menichte mijnder ſonden, en derre ick u niet Sa- 

eramentelijckontfanghen ; maer ick, ſegghe met den hondert- 

en man, Wiens hecht met verfcheyden andere ghy oock verre 

van daer Wefende, ghenefen heb: : Heere ick en ben wider Matth. 

RE: VE | 
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dich dat ghy binnen gaen foudt onder mijn dach, maer komt 
door den mondt van den Priefter in mijne fiele. Ich bidde n 
Wiltfe toch fuyveres van alle hare quaden ende on-vol-maedt- 
heden N. ende werciertfe met alle goeden ende deughden N. 
voedtſe met u lichaem ende bloedt, op datfe als een hondeken 
mach eten van de tafel des Heeren „ ende datſe vervult Worden 
met hemelfche benediien „het welck ghy vermooght ende dick 
Wijls gheeſt, oock foo over-vloedelijck als oft ich 1u met der daet, 
ende Sacramentelijck Vaer ontfanghende. Dit betrouweick u 
gheheelyck ende dat ghy my niet en fult verlaten , ende datter 
nieten # dat my heden vanu fal af-fcheyden 4 noch tot gheen- 

der tijden. VVant ick hebbeu ghefien, ende ich heb bekent uwe 
groote liefde uwe on-uyrfprekelijcke bermherticheyt: endet en 
zy dat ick foo koudt ben als een ijs, ſoo hardt alseenen fleen „oft 
dat ick een Wildt dier ben gheworden ende gheen menfch; fooen 

‚fal ickdooruwe gratie de ſelve niet konnen vergheten,maer ick, 
falin u leven ende ghy in my. Ghy fult al-tijdt mijne hope we- 
fen mijne blijdfthap,genoechte,betrouwen,rijckdommen,liefde, 
rust. ſulte foetscheydt, fpijfe, vermaech „befcherminghe, onder- 
ſtandt, min verlanghen ende verwachtinghe, mijne toevlucht, 
tayne hulpe, mijne verkoelinghe „mijne verdaldicheydt „mijne 
befcherminghe, mijne poor-fprake ende verantwoorden , op 

Wien ick ghedurichlijck peyſe, mijn doen ende mijn laten , ten 
laetſten mijnen fchat‚waer in alleen vastelijch ende on-beroer= 
lick mijn verflandt ghewortelt is, Amen — | 

_Schicte 
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Schiet-Ghebedekens. 

TNEn bermhertighen ende ontfermenden Heere heeft ghe- REN 

D ———— wonderlijckheden ——— by Pſalmaio. 

heelt (pijfe ghegheven den ghenen die hem vreefen, 
Hoe goedt is den Godt van Ifraal voor de ghene die op-recht p{al.7a. 

van herten zijn, 
Neemt ende eet, dit is mijn lichaem. FE Marthik 

Oeffeninghe oft beraedt , van devorelijck ende 
dick=wijls ter H.Communie te gaen. 

En menfch. O eeuwighe wijsheut / o licht Der her⸗ 
ten / met hoe verſcheuden gheboelen ende ereme 

pelen worde ick berſtroutl ick ent kan bp mp-felben 
Wet bebroeden noch ſſuuten / wat mp Nutter 185 
oft defe 1. Sacramenten Dicktwijlg te ge bruncken / 
oft door eevr-biedinge felden my tot Die te bervoor⸗ 
Dever . Boorzwaer uwe goedettieventhepdt ende 
goedt-aunftichendt noodt my / o heere Jeſu / Die u 
— — hebt oock De treupele / blinde / krant⸗ 
eende De fandaers (onder welcke ick Den eerſten 

hen)tot defe groote maeltijdt te voepen. 
Ick bidde u dan jin Dien Dit uwen Goddeldcken loann. 6. : 

Wille meer behaeght / dat ghu mp geatte wilt Gers 
leenen / door De welcke tek tot dit heulich avendt⸗ 
mael / ende hemelfch bancquet dictnijlg ende Godte 
bruchtelijck mach gaen/ende met u / die mne eeni⸗ 
ghe ſalichendt züt / mach beveentgijt worden. 
EChriſtus Ick ben ban Den hemel ghedaelt / om Dat 
ick uel. Dit hemelſth broodt ſoude voor dienen / op 
Bat de ghene / die dit broodt ſouden eten / in Dev eeu⸗ 
wichedtſouden leben. Ick hebbe begheert / dat in 
het ſacrificie Der Miſſe / ſoude zün eene bol ⸗ komen 
ghedenckeniſſe minder paſſie ende liefde. Itk heb⸗ 
he op den autaer des trims in het biet der liefde 
willen branden /om Dat ick u een foetende aenghe: 
naem bzoodt foude wefen / ende op Dat ghu in mu 
alien Betmaeck foudt hebben . Waer om Geeft ghu 
Ban u daer toe te herboorderen / aen-abeften / Dat 
ickſe voepe : Komt / cet mijn broodt / ende drinckt prov.s, 
Ven wyn dien ick ick u rn ROS, Et 

Bs ende 
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ende wordt droncken / o alderlieffte: Mant 't en zji 
dat abu ghegheten fuit hebben het bleeſch ban ben 
aan — menſchen / ſoo en ſult gn gheen leben in 
u hebben. 

hen menſck. Woo? - waer alder goedertierenſten 
Fefu / ghu maeckt hier eene ghedenckeniſſe ban u⸗ 
twe wonderlickeden / a bermhertighen ende ont⸗ 
fermenden Heere, op Dat ghu fpúfen (oudt De gene/ 
Die u Gzeefen : mat is doch Den menſtch / Dat huu 
gheweerdight hem tevoepen / met hemm te banck: 
guetteren / in hem te komen „ende uwe woon plaet⸗ 
fe bu hem te maken $ wat goederen en moeten hem 
miet toekomen, bp Bett welcken qln/die zijt de fons 
teune aller goedtheudt / ugheweerdight te ruſten? 
boorꝛ·waer mp dunckt Dat de ghene / Die foo Dick: 
oils ghevoedt worden met Get hemelſch broodt/ 
an hemelſch / ende een met u ghemaecki woz: 
ls en — 

Chriſtus. Sp leben ende blüben in mp / ende teks 
ín hun / in Dien fp hun tot deſe maeltidt / in de 
welcke ick qhenut worde / ende De ghedenckeniſſe 
minder paffte wordt ghehouden / naer hun mei: 
fchelöchk vermoghen neerſtelück bevepden . Maer 
tek ben Defpife der groote: groept Dan oock / ende 
tuut mp (eft gijp en fuit mu ín u niet bevanderen / ge⸗ 
lück De fpife uitweg lichaems; maet ghn fuit in mu 
Gevandert warden / ende Deelachtich $jn Gan alle 
Be ghene / die my vreeſen ·⸗— — 

Den menfch Heere ick gheloove't:want aengeſien 
ghu zůt den alder machtichſten ende miltſteñ / ſoo 
en kont ghp in ons niet komen ſonder ons te ber⸗ 
steven met De gaven uwer qratien'/ niemandt en 
kantot u fontepne Des lebens komen / ende Doeft 
hebben tot De ſtinchende wateren Defer twereldt: 
De ſiele / Die ’t geoorloft is vpt uwen kelck / Die op: 
rethtelick goedt is / te drincken / en heeft ghjeenen 
luſt om te drincken unt den kelck Der dupvelen. 

Chriſtus.Alſoo ben ick ghewoon te Doen door mij⸗ 
te gratie: maer Daer znder eenighe / die eten heden 
mijn broodt / het welck Dient Hoor wel luſte aen De 
Koutnahen/ende ban ſtonden aen Keeten hun met 
Den bevlogen (one tof den draf der Berekenen ee 

aey 
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tret aen Die menſchen wordt Het laetſte arger dan 
het eerfte stant ick worde bebwongen mine plaet⸗ 
fe/dat to de fiele den Dupbelen ober te neben / bie 
ick tot foo grooten pee ghekocht hebbe / om Dat 
ick ghe-eert ende ui hact ghedraghen ſoude wor⸗ 
Dent mant mijtte wel luſte is te zjn met De Kinde: Prov. 8. 
ren Dev menschen. : * 
Den menfch. Daer om hHeere / breeſe ick Daer te ko Rom. 1 
men jop dat ick in Den dach uwer gramſchap / boog 
mp-felben gheene gramſchap en foude vergade⸗ 
tent / want ick ellendich ende kranck ben: noch ick 
en Ran mite bijanden niet medevftaen. 

Chriftus. Hier toe hebbe ick Defe tafel itt uwe tes A 
ghenwoordichendt bevepdt teghen de ghene / Die u Chryſho. 
„Berdgucken: want Die ip Debotelck ontfanghen / srad pop: 

aen ban defe tafel als bier ſpouwende leeinven / Antioch. 
— dock aen Den dunvel: ende daerom / 
ten balt niet ſinaer aen den gienen / Die begheert 
hem te fmeder-flaert . Want in Dien iemandt aen⸗ 
merckt / dat ick met hem ben / en ſal hu met Dabid 
niet moghen ſegghen: In dien De leghers tegen mj pſal.as. 
ſtaen / min heete en ſal niet breeſen. telt mu bpu/ lob 17. 
einde lact eens ieg helücks handt * my bech⸗ 
ten. Doot-fuder Daer eu is gheen ſtercker behulp 
tegen alle De bekoringhen / fonderlinahen des 
bleeſchs / wiens pijlen bievich zijn / ende met het 
welck den strijdt altjdt onfeker is: Be begbeerlick= 
hepot / Den wortel ban allen quaedt wordt Gers 
mindert; Mant ck alleen verſade de hongherighe 
ſiele met goederen / ende late De vjcke met üdele 
Handen tweclj-gaen : allen brandt Der wel⸗ luſten 
odt gheblüſcht; want ick ghebe hun het broodt 

tueick allen bermaeck ende ſmakelyckheudt in ſu⸗ 
ſelben beflapt ; want mijnen Propheet heeft waer⸗ 
achtelijck gheſeydt : Wat is ſjn goedt / ende wat is Zach.s 
ſÿne ſchoonhendt / Ban het kozen Der unt-herkoze: 
neu / ende den wijn booribrenghende maeghden? 

Den menſch. Maer fog Heel wereldtſche bekom⸗ 
meringhen berſtrapen ons in ſulcker boeghen / dat 
fp ons beletten tot u te komen / als top wel ſouden PLalm.7s, 

begheeren / ende ghemerckt Dat uwe plactfe ghe⸗ 
tmaeckt is in brede (oo en kan u den dienſt wiet aen: 

ue ghenaem 



Cot. 11. 

Luc.te- 

zia ,d Den III. Boeck. Het IX. Cap. 

nhenaem ziyjn / als het heete onde gemoet verſtroxt 
ĩs / ende feet qualijck konnen top met het bruuloft 
Kleedt kouten tet u/ Koninck dev Koninghen / ende 
Heere Dev Heeren . 

Chriftus. Ben menſch moet ſu ſelben eerſt beproe· 
ben / ende alſoo Gan mijn broodt eten / ende LAN 
mnen kelck drincken; mant die ectende drinckt 
on weerdithlick / cet eude drinckt her oogdeel boor 
ſu ſelven. Maer Defe beproe binghe bevenftht / dat 
gp fupber zijt ban groete fonden / ende Dat ghu 
ouz foo Geel als De menſchelÿcke kranckhent toer 

laet / bevendt tot ſoo grooten gaſt / ende foo groote 
maeltijt. Peach mp en kan geene fake meer misha⸗ 
glen dan te hoogen deſe ontfchuldingen / die ick ſoo 
epenbaerlijck verworpen ende verſtooten hebbe. 
Felt hebbe eene hoebe / ick hebbe eenighe jocken 
offen ghekocht / ick hebbe eene huus⸗vrouwe ghe⸗ 
trouwt / ende daerom en kan ick niet komen / het ig 
mu ſeer verdrietich achter een ieghelück gheſtelt 
te worden / ende het is eene groote onweerdichent / 
Dat bu ſommighe gheene falke met mindere neer⸗ 
ſtichendt ende forgibuldichent en wordt ghedaen / 
dan tot mijne tafel re komen / ende te nutten Det 
broodt Der Enghelen: ſu binden tdt voor alle ane 
dere ſaken / ende Daer en is noch tidt / noch ſtondt / 
boor de aldev-meefte ende weerdichſte: men ſpoedt 
hem om te gaen naer De merckt / naer Den koop- 
Handel / tot het fpel/ tot klappen) totjocken/ja oock 
al waer't fake Dat men gaet om ſjnen naeften te 
helpen/ (ten 5m Den noodt oft ghehoorſaemheudt 
Daer toe praemt)’t is eene groote on-tweerdichent/ 

dat men mu / Die hunnen gaſt ben/ verlate: mu Die 
unt het opperſte dev hemelen abhekomen ben / om 
Dac ick hun foude ſpijſen / vermalten / gheneſen / ende 
mu ſelven gheheel ſoude gheven. Souden fu tert 
huuſe Gan eenen vriendt foo willen ghehandelt 
worden? met ſoodanighe goedt gunſtichendt ont⸗ 
haelt worden? met alſulcke onbeleefthepdt verla⸗ 
ten worden?· Sout ghu uwen briendt millen raden / 
aen· gheſien datter foo Geel goedts met mp komt; 
Bat ick foo Geel quaedts Door mine teghen⸗woor⸗ 
birheudt verdrübe; ghemerckt dat het my foo ghe⸗ 

noechljck 



Vande Communie. e zi 

noechlick is met u te zijn tot den epude deg mes 
veldtg:ter contvarten/foo droebe om fien Dat mine 
tafel ĳdel is / ende bevacht wordt; foudt ghu hens 
raden Dat hu ſelden tat mp) fGnen Heere ende Godt 
(oude kamen ? Maer hu heeft fúne faken te doen: 
feat mu dach / mat weerdigher fake heeft hu Dan 
mp te ontfanaben £ hj beeft voorſithtichendt Gan 
Boen: watis hem profütelycker / dan dat hu mu bu 
hem hebbe / Die hen d'eeumighe Wshepdt / ende 
Ben Enghel ban den grooten Kade⸗ Hu Heeft flevelte vann «. 
te ban doen / en heu ick miet uwe kracht ende ſtert⸗ 
heudte en wercke ick niet alle dinghen in een iege⸗ 
ſyück⸗· Ja dit is het hemelſch broodt / op dat ſoo tes 
mandt Gan Dit eet/niet en ſterve: ende ick enn verge⸗ 
Be hier niet alleenlijck De voorleden ſonden / maer 
bemare oock ban De aenftacnde ; ende epgijene den 
menſch mijne verdienſten. In Dev waerhepdt / dit 
fg de oorſake maer om De wsheudt des wereldts 
(Bie voorwaer dwaeshept is haer ſelven bedrieght / 
fonder mp gaet men ter oorlogen / men neemt raet Ifait 29. 
—J— mu / daer ick nochtans ben Den Heere Der 
hepr Jegheren: ick alleen doe berdwünen De jg 
henùt Ber wüſen / ende en helpe den raedt der gode 
Beloofen niet. Mouſes mijnen dienaer en Dede alfoa- 
niet die niet en eeft willen leuden het volck / al 
was hem dat dear mp bevolen / het et waer Dat 
tek Goor Den legher foude gaen / ende Den lepdige 
man weſen ür'fijne teghenwoordichendt. In Dien 
Ban fonder mu gheenen vaedt/gheene macht / geene 
boorſichtichendt en is /en ſullen De ghene / Die ma, 
berlaten / ban mu niet bevlaten worden / ende hun⸗ 
nen wech en fal die niet ſonder Hoor ſpoedt sins 

Den menfch. @ Verloſſer met veden mracten ters 
breeſen / als wu ghekomen ſullen zijn tot het ennde 
onſes levens / dat au u niet gheweerdighen en 
fuit tet ons te komen / aengheſten wughewenghert 
hebben tot u te komen. Mogbeljek moede Den ſon · 
Daer met deſe recht⸗· veerdighe ſtrafſe afgestraft / foe: 
Bat hp, die gheſondt zynde / u niet en heeft willen 
ontfanghen / als een ieghelück hem af-Balt cude 
Hulpe-loog light / oock Gan u worde Gevlaten. 

Chriftus. En doe ick Dit niet met goeden rechte / 
Ens aengbefien d 
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acuabefien ick foo Dick-twils berworpen ben ghe⸗ 
weeft : (ant hee heel mine Predicauten ende Diez 
naers voepen ſoodanighen menſt ch tot mp £ ende 
nochtans hoe Geel zjnder / Die herdtneckich ende 
onbeſneden ban herten / wederſtaen Den 12. Dheelt/ 
ende Dev goeder in ſpraken⸗ Ickſtae / itk kloppe / 
ende vegheere met eere begheerte den pPaeſſtchen 
met hun te eten; maer Doeg Dien dat de wereldt / 
het vleeſch / hun oock op d'andere ſüde noodt / wor⸗ 
de ick dickwüls verworpen / ende worde nouwe⸗ 
lijcks in't laetſte verhoort ende in⸗ghelaten / ende 
nu inghelaten zjnde / worde Gan ſtonden aen uut⸗ 
ghejaeght. ® ellendighen menſch! wat ſult ghu 
berantwoorden / als itk u in Den dach deg oordeels 
uwe ondanckbaerheut ſal verwijten? als ick u bra⸗ 
ghen ſal / waer om hebt ghu mp de fontenne des 
ſebenden waters verlaten? maer ín heh ick u mig: 
daen / oft maer in hebbe ick u moegelck getmeeftf 
Iek hebbe u vriendelück ghenoodt ende ahefendt: 
Komt deinckt jen de koopt fender gheldt / ſonder ee⸗ 
nighe manghelinghe / ende hae dickwills hebt ghu 
mijn abendemael verſmaedt?ick hebbe u gheboedt 
met miyn vleeſch ende bloedt / ick hebbe u omhelſt / 
ende hebbe u ghegheven den kus des bredes / za ick 
hebbe muſelven u gelebert / maer Door mijne goet⸗ 
heudt ende Door uwe boosheudt ben ick verworpen 
gheworden / ende abu zijt dolende ghegaen in den 
wech uwer begheerten. Waſſer moghelick tet an⸗ 
ders Dat u te doen ſtont / dan dat ghu mp fout beha⸗ 
ghen⸗dat abu mu ſoudt ſoecken uut gantfcher her⸗ 
ten / Dat ghu muſoudt ſoecken / ter wijlen, dat ick 
ghebonden kaft worden⸗ Fu komt ghu / op Dat ick 
u ſoude ontfanghen in de eeuwighe tabernakelen 
Die dickwiülder uwe gheſlagen vhanden / dan mu ⸗ 
niet alleenlück en hebt ontfaughen / maer Die oock 
met groot peröckel tot u glenaodt : hoe dickwöüls 
om eenighe ſonden te bol-beenaben / hebt ghu Geel 
gheleden ende abearbents ende ick ben wat miner 
theoon/ uet minen tempel / den welckẽ ghu ·lieden 
züt / gheſtooten gheweeſt / ende nu wilt ghu cen 
Deel met my hebben / ende aen mijne tafel u ber⸗ 
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‚Den menfch, Och hoe dickwÿls fal ick mu in Dee 

geutuichendt bedroeven /fn Dien ick u múnen Godt 
ende deere niet en fal ontfanabhen hebben £ hoe - 

ſal ick Gan u derren cpfchen om te kome in u rhek / 
in Dien ick het möne hier vboor u fal gheflaten hehe 
ben /am ’tfelbe Goor Den Gjant open te Doen: D Hee⸗ 
ve mönen Godtjick worde met fchaemte obergoten 
alg ick ober⸗ peuſe uwe on ghemetene liefde / met 
De welcke ghu als eenen veufe u verheught / ont 
te loopen den wech / om aat het opperſte der hemelk / prar, i6. 
tot eenen wenck Der Zeiefteven in hunne handen 
te Dalen jende tot mj te komen. Ickſchame mp/Dat 
ick foo ditwijls in de ooren mijnder herten gehoort 
hebbe uwe lieflÿcke ſtemme: Boet open inútte ſu⸗ 
ſter / mne brundt / mijn heofdt is bol ban daume / 
ende min geblochten hap? bal Gan droppelen des Cant; 
machts wat fal ick Dot / eft at falick u antwoor⸗ 
jep ghu tot my ſult ſegghen: Siet ick ſtae aen Apocs.* 
De deure / ende ick kloppe / indien temandt mijne * 
BEE hoort ende De deure opendoet / ick fal tot 
hem komen / ende Det abeudt-mael met hem eten) 
ende bp met mu? À 
Chriftus.Bemerckt daerenboben mijne Bepitgen/ 

met hoe Geel wakens / met hoe beel ghebeden / met 
hee Beel fuchten ſu Den wech Goor mu bereudden; 
in Dien ſu aten, in Dien ſu Deoneken / de tranen Liez 
pen hun af / ende menghelden hunnen dranck met 
tranen / om dat ſu / Die nuttedẽ het bzoot-der Enge: pſaliar 
len / ghedmwonghen marettteetendendeafderbere 
kenen: allen bertoeben was hun te langh / door het 
welck ſu ghedwonghen wierden mijne tafel te Deze 
ben: allen vertoeben was hun te kort / ende allen ar⸗ 
hept licht / als fp aten ende dronckẽ aen mijne tafel. 

_ Den mentch. Eplaeg Heere! eplaeg ellendighen 
menſch / dat itk ben / die uwe liefde miet en praemt / 
ende den honger niet enn port: maer Die tatu kome / 
moghelijck am Dat mu mine teve ende fame Daer 
toe dwinght / de ghewoonte imp verweckt hal 18’ 
Dat mine ſtele eene walghinghe Geeft ban dit al⸗ 
derſoetſte manna; hierom gheboedt met u vleeſch/ 
haecke ick na den bleeſch· pot ban Egupten / ende 
Thelaeft mast u dierbaer bloedt / penſe itk op den 
rd ERS get 
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pot van Babplonien : vermaeccht met uwe omhel⸗ 
finghe / myne fiele ongeruft ende onghebonden / die 
ſpoedt haer om on-kupfchendt te bedryven / ende te, 
boelerẽ met veel beemde minnaers. Waerom gaen 
wo Doch bart aenficht Des Heerẽ? waer om Gebben 
Yup u / onſe falichepde verlaten? waer om bergheten 
wp u/a Jeſu / ende uwe on⸗· ghepaelde liefder en is't 
voor ons niet goedt u aen te hanghen / ende met 
grooten Beede te ſmaken / hee foet dat gn zyt zte 
gaen tot uwen autaer/tot u / die onfe jonckheyt bere 
nieuwt? dat wy in üblyven / ende ghy in ons? want 
gp Geurt geſeyt: Die mya vleeſch eet eñ myubloet 
drnckt / Die blijft in my / ende ick in hem. Galder: 
ſoetſte woordt: Ghy in my, ende ick in u? O hae groote 
veranderinghel! Ghy in my,ende ick in u! Shae groote 
fiefde! ghy in eenen ber worpen meft-haop/ ende ick 
in ù/ het opperfte goedt ! O wonderſycke verande⸗ 
ringhe!Ghyin my,ende ick in u! wat kan ick meer bez 
geeré oft verhapt3voorwaer gip befvect ong in uwe 
falichept/om te ſiẽ de goethept uwer uptberkozené. 
@ Heere, ſtelt ende d2ucht u ghelyck eener feghel 

op mijn herte / gelht eenen ſegel op munẽ arm· Ick 
ſal uwes met ghedenckeniſſe ghedencken / ende ick 
en fal inder eeuwichent van uwe gheboden niet af- 
wycken. Ghyhebt mp getrochen in de koordekens 
Bari VDA inde banden der liefde. Wie fal mp fchepz 
Den Van uwe liefde 3 Wie fal mp voortaen weder: 
houden / dat ick geroepen zinde/ter bruploft niet en 
ſoude komẽ / oft dorſt hebbẽde/ niet en ſouͤde gaen tot 
de fonteyne / alg eenen verlorẽ ſone tot mijnẽ vader / 
fiec ende kranc tat den medechyn / oft als eene brꝛunt 
tot den brupdegam ende de begheerte mijnder ſieſe? 
Ick bidde uwen Wiitmy niet verworꝛpẽ daar urecht- 
veerdich oordeel / maer in Dien ick vertoeft heb / in 
dien ick ſpader heb open ghedaen / indien ick verge⸗ 
ten heb mijn broodt teetensick en fal’r voordt· aen 
niet meer doen / maer ick fal dickwijls ende eer-biez 
delck mp verthoonen in uwe tegenwoordichent / 
nochich en fal fonder gratie niet Weder-keeren/ 
maer mite hande fullé droppe bande eerfte myrrhe 
Bat is / Ban verſtervinghen / ende mijn herte fal tat 
u ſpreken / ende mijne ſiele fal uaen-hanghen / ende 
uwe rechte handt fal mp ontfanghen. - 

Eene 
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_ Eene andere oeffeninghe voor de H. Communie, 
waer door de fiele van onfen Salich-maker„ende 

onfen Salich-maker defghelijcks van de fiele ge- 
aoodt wordt: met een verhael van verfcheyden 
wel-daden, tijtelen, ende mirakelen in het Hey- 
lich’ Sacrament , met wercken din —— 
danck ſegchinghe, over-gheven fijns felfs, ghe- 
rar en liefde. ⸗ 

Emerckt / dat men naer elcken ſin / oft ſenten⸗ 
tie een weynich ghelyck ſijnen aeſſem her-haz 

tende/over-legghen moet / dat men gheleſen heeft. 
Cen tweeden / is t bp aldien dat daffectie oft bez 
weghinghe verepſcht / dat ghy noch langher ſoudt 
blyven ophet (ele / doet dat vryelijck. 
CTen derden / bemerckt dat deſe oeffeninghe kan 

gheſchieden / t zy in het laetſte van de Miſſe ded 
daeghs te voren/ eermen ter H. Communie gaet / oft 
wel Dat mẽ tot dien eynde communicere / oft u fijne. 
kamer's morgens ofts avents / ghelyck hier bene⸗ 
St Ate fal worden / maer befonderljck in De 

ffe. — 

’sSon-daeghs. 

_ Chriftus noodt de fiele.Yomt tot mp alle/die atbept matt: 
ende belaft zht/ eude ich falu vermaken. Allen het roan.o. 
ghene dat mp den Lader heefs ghegeven / dat komt 
tot mp/ ende Den ghenen / Die tot mip komt / en fal 
ick niet ve rworpen. 

_ Defiele noot Chriftum,als haren Schepper. Dat ig den 
menſch / dat ghy ſyns ghedachtich zyt / oft den (one Pfalm.8. 
bes menſchen / dat ghÿy hem beſoeckt. Want hetis … 
al/alg een droppelken Des eemers/ ende ais een aef⸗ Ilaiæ 40. 
ken Ber Waahe . Ende het is al / als oft het niet eu 
Waer in uwe Goddelycke teghen-Woaddichepdt/ 
als niet/ ende alg hdelheydt is't ban ugheacht. 
O lief-bebber der menfchen / o alder-matbtichften 
Heere Godt / die mp geſchapen hebt/ende alle dingẽ 
em mijnen tille / eñ ſoo wonderlye u hebt willen 
verborgen in dit Sacrament onder deſe int re 
— in der 
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in Der waerhepdt ghu zijt faecht- maedich ende 
codt-meedich ban herten! Tot u beeft mijn herte 

Pfalas. _ mefent/ mijn aenficht heeft u berſocht / u aenfscht fak 
Pfalz. ick Heere hevfoecken. Seght tot mijne ficte/ itk bert 

uwe falichept/efi weeft mÿns genadich. Berhoort 
mu / ghu Die Daer zijt De hope / vande gãtſche werelt. 

Berouw. Ick Heb ghearbept in mijn meenen ende ſuchtin⸗ 
Palme. ghe:ickfal alle nachten mijn bende waſſchen met 

néne tranen fal ick mine vuit-plaetfe begietẽ. Ick 
Hebbe geſondight tegen Den hemel ende boor u. Oth 
oft ick nopt van uwe gebeten afgeweken en haddel 
Want en is ’t mp niet goet münen Heere / ende mie 
nen Bodt aen te hanghen?u alleen te foeckenitot u 
alleen te beefuchte/ Ban Ben welcke mu alle Dingen 
ghekomen ende af-gijcdaelt zjn? Wat falick u we⸗ 
Derom gheben / die mijns gedachtich hebt geweeſt / 

Dan.7. als ick uwes bergeten hadde / dien dunſentich dun⸗ 
ſent dienen / ende thien mael Hondert duuſent (aen, 
neffens hem / ende wiens knechten niet telbaer en 

Plalros. Sn. Bhp aenſiet DVaerde / ende Daetfe behen / ende 
houdtſe hangende met uive machtighe hant . Ick 
lobe ende Dancke u/ o machtighen Godt / voor alle 
uwe weldaden / ende Dat in de bereeninge ban alle 
De danck ſeggingen / die uwe alder henlichſte ſiele / 
o ſoeten Jeſu ban het beghinſel haerder ſcheppin⸗ 
abe ghebrunckt heeft) ende noch ghebruuckt / ende 

uwelh. Moeder / ende liebve Heuligen ghebruucken. 
Geloof) hove Itk gheloove vaſtelijtck / dat in dit h. Sacrament 
we nefde. waerachtelyck is ulichaem ende bleedt; want abn 
ergeven. hebt gheſent / o eeuwige wijshent dat ditu lichaem 
— ig /ende hebt dat mu ghegheben; ende oherſulcks 

ick ſtelle allen mün betrouwen in u / ende bebele u / 
Derſuchtin⸗ Alten het ghene / Dat mp aengaet. Ick beminne u/ 
getet Goot, uut gheheelder herten / aut gantſcher ſtele / unt ghe⸗ 

heel mijn berſtandt ende uut alle müne krachten: 
want banu / in u / ende tot uwer eeren is het al. Ick 
Berlanghe dunſendt-mael naer u / Dien cock D’ Ene 
ghelen verlanghen te aen-fcioutmen / ban wiens 
ſchoonhendt de fanne ende mane hun berwonde⸗ 
ren. O eere Jeſu / wanneer fult ghü Komens man: 
teer felt ghuu mu Bevhengen:twanneer fult ghu mp. 

VDereennghe. berſaden? O minen Godt / Dodt mijuder eeN Í: 
— IE 
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ende münen al! dat ick door d' oneundelijcke ende 
honichj-eloepende Kracht uwer liefden / verſlon⸗ 
DE marde/ ap Dat ick toog liefde) Die gp my bewe⸗ 
fen hebt macty (tergen / mant ghu tot minder Lief” 
de / u gheweerdight hebt De Hoodtte ſterven. 
S morgens wacker wordende / berljaelt Die 

Haenen, naer uwe ghewoonelücke ghebedekens. 
Oberleght int beginſel ban de Miſſe ſmet (wat eene 
vierighe ltefde/dat het betacmt dat ghp uwen Dae 
lich-maker ontfanght / als weſende /bp exempel / 
uwen Schepper / oft üuwen herder / uwẽ verloſſer / ett. 
Ten tweeden / aber · denckt De moorden / met welcke 
uwen Daltcij-maker un noodt:- Ten derden / de woor· 
den met de welcke De ſiele Gan hare ſüde het ſelbe 
Doet ; ende ghebruuckt D' affectien die in deſe veſſe⸗ 
ninghe gheſtelt zon : Ten Gievden / bernieut De ſel⸗ 
be fomtwijlen Door den dach. 

’S maen-dae ghs. 

Chriftusnoodedeziele. Siet ick ſtae Goor De deure / 
ende ick Klappe/ig’tdat temant mju ſtemme hoort Apoc.s. 
ende de deue open doet / tot dien fal ick ingaen /ende 
ick fal iet Dien het abendt-mael eten / ende hu met Ioan. io⸗ 

_ mp. Ick ben eenen goeden Herder jende kenne mij⸗ 
ne ſchaepen: ende ick kome uut het alder hooghſte 
Dev hemelen / op datſe het leben fouden hebben / ende 
dat over-Gloedelijcker. 

De ſiele noodt Ckriſtum, als haren herder. O mijnen 
herder / ende behoeder / o eeumighe wÿſheudt / ende 
alder ſekerſte waerhendt / die mp boedt ende ander- 

| ende alte dinghen om mijnen t' wille: ende 
oben Dien Gevandert hier het beoodt in u lichaem 

ende bloedt / op Dat ick foude moghen leben / ende u 
ü verandert mazden. Daer ſtaet banu gheſchreben: Iſaiæ 40. 
Als eenen herder ſal De (ine kudde voeden, in ſjue 
armen fal hu de lammerieng vergaderen / ende in 

nen ſchoot fal hp die op-heffen ; Die Gol ende bez 
wucht zijn fal hu felbe D2agt. Soeckt / ende befoeckt 

Dan uwe frhaepkens / ghelück eenen herder doet 
(Gre kubde,als hp ts in't midde ban fijne beriaegh⸗ 
be ende verſtroudde ſchapen. Wendt Die ende le en 
im Geste wenden /op de berheben bergen Gan F 653 Pfal.sé. he Ú 



Gant. 

Zach.s. 

Marc.14 

Plal.39. 

Iatth. zr. 

Iſaiæ. 33. 

Pal.7g. 

Pfal 45. 

Prov. 9. 
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Mijn herte is berendt / o Godt /mijn herte is hee 
tent „laet uwe ſtemme lunden in mijne oogen / want 
uwe ſtemme is foet/ende u aenficht fchaon/o albers 
ſchoonſte / onder die gheboren Dev menfchen. Want 
tat ben ick verwachtende / anders dan u / o Heere⸗ 
Maer / ick ſchame mu / o Dodt / mijn aenſicht op te 
heffen tat u / want ick met beel-dDer-hande vrjers 
ghebouleert hebbe: ick hebbe ghearbendt in mijne 
ſuchtinghe / etc. als boven. 

’s Dijns-daeghs. 
Chriftus noodtdeficle. Siet uiven Koninck komt 

totu / rechtbeerdigh / ende Salich-maker. Bp id 
arm / ende ſit op eenen efel / ende op een veulen Der. 
eſellinnẽ jongh / waer is mijne eet-plaetfe/ daer ick 
Det Paeſch Tam met mijne diſtcipelen mach eten? 

De fielen oedt Chriftum,als haren Koninck. O kaninck. 

Der Koninghen / ende Heere Dev heue-krachten/ die 
mu tat het gheloof gheweerdight hebt te voepen/ 
achterlatende foo Geel dunſenden; ende alhier in ’€ 
D. Sacrament foo wonderlick De gijedaenten / ſon⸗ 
Der haer ſubſtantie hebt willen bewaren , Herben: 
dende heb ick u berbeudt / o Heeee / ende ghu hebt 
uwe ooghen op wip gheflaghen / abn die Daer zit 
bet verlanghen Gan het hemelſch Jevufalem. Ghe⸗ 
benedüdt te hu / Die daer Komt in Den naem des 
Beeren. Weeſt onſen hulper des morgens / ende one 
fe ſalichendt in Ben tjdt der tribulatien Want nae 
u hebben mp verwacht / komt Heere / ende en Geve 
beudt niet langher antbindt De fonden Gan uwe gee 
flachten. En weeſt niet gedachtich onfer oude boos⸗ 
Heden / maer weeit mins ghenadich; want ghu zijt 
münen Koninck / die toe ſcunt aen Jacob ſalichedẽ. 
Staet op/ waer om laept ghu Heere / ſtaet op / ende 
ets berſtoot mp niet tot DE eunde toe. Waerom Keert. 
ghu u aenficht af Ban ons / waer om bergheet ghu 
anfe armoede, ende ouſe tribulatie? Ick hebbe gljee 
achepbt int mijne ſuchtinghe / etc. als boven. 

's\Woens-daeghs. 
Chriftus noodt de fiele. Wûmt ende eet mii broodt / 

ende drinckt Den wijn/Die ick u ghemeugelt ain 

* 
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Alle ghp boeftighe komt tarde wateren / ende die fie sf 
gheen ghelt en hebt komt met fpoedt / koopt / eude 
Komt / koopt founder gheldt / ende fander eenighe 
wiſſelinghe / wyn / ende melck. Cet vrienden / ende Cantr. 
drinckt / ende Wardt droncken alder· liefſten: Want Luc.æa. 
met begheerten heb ich begheert Dit paeſch-lam 
met u te eten. — 
De ſiele noodt Chriftum,al$ haten alder-mildtſten vriendt. 

O alder mildtſtẽ Heere / die u geweerdight hebt ges 
noemt te Worben; ende te weſen onſen vriendt / ende 
broeder: ende voor waer mijnen vriendt / Die mp u 
ſelven teenemael ghegheven hebt / Die mp tat peni⸗ 
nitentie ende uwe vriendtſchap gheroepen hebt: 
ende hiet even wonderlyck werckt doorde ghe⸗ 
baente / als dooz De fubftantie ſelve: Die ous 
allen het ghene dat ghy van uwen Pader ghez Toan.rs. 
hoort Hebt / kennelyck ghemaeckt hebt. Mar ig 
Den menſch / dat ghy hem groot acht / oft waer taë ,, 4 
ftelt ghy u herte op bem?gbeljck den hert begheerte ë 
heeft tot Die fontepnen der wateren/alfaa heeft mijn 
fiele begeerte totu/ o Godt/ myn frele heeft doeft 
ghehadt tat Godt die levende fonteynen Wanneer 
fal ich kamen / ende open-baren Booz Dd’ aenſchyn 
Godts! Myyne tranen hebben mjn beoodt gheweeſt 
Bach ende nacht / om dar ick u berlaten hebbe de fon⸗ 
tepne Der Ievender Wateren /ende hebbe voorz mp 
gheboaften putten ghegraven/ die gheen water en lere. 
kannen houden. Ick hebbe ghearbepdt in myne 
fuchtinghe etc.als boven. 

Pfalm.4t. 

8 ’s Donder-daeghs. | 
Cant s. 

Christus noodt de fiele, als fijne bruydt. Doet mp open 
mijne ſuſter / myne vriẽ dinne / myne duyve / myjne an: 
beſmette / want mijn hooft is vol dauws/ ende mijn Caut.s. 
apz-ulechten bol drzuppelen der nachten: Staet op/ 
aeft u / myne vriendinne / myne Dupbe/ myne fcheas 

né / ende komt / vertoont mp uaenficht. Ick fal u 
trouwen in der eeuwichepdt/in recht-beerdichept/ 
fn ’t oordeel / ende in bermhertichepdt / ende ontfers Oes. 
meniffen . Ende ich fal u nap trouwen in’t gheioo⸗ rn 
Wesen de ghy fult Weten/ dat ick den Heere ben. 

Dede 
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Prov.8. 

Sap.!2: 

Ean tje 

Terem:14. 
Pr 

Cantr. 

Palmers. 

Haia.sa. 
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De ſiele fpreeckt Chriſtus aen als haren Bruydegom. Feit 

bert op-geftaë om u open te Doen mijne alderlief fte; 
mijne handen hebben gedruypt Dan morrhe / ende 
mijne bingers maten bol va De alderbeſte myrrhe. 
Komt o mijnen alderliefſten beupdegom / Die u ges 
weerdight hebt mjs te roepen tot Defen tact Gan u⸗ 
we kinderen: ende bebt mill? alter foo wonderlüt 
weſen / geheel in De geheele Hoſtie / gheheel oock in 
het alderminſte deelken derſelbe / door eenen geeſte⸗ 
lütken ende wonderbaren vont / op Dat up niet na 
Ben bleeſch enn fouden leben; maer in u / wiens ghe⸗ 
noechte ende ſonderlingh bermaet / is te weſen met 
de Kinderen Der menſchen. Och hoe fact is / s Heere / 
uwen gheeſt / Die om De foeticheden / Die in u zijn / 
aen ons ume kindeven te berthoonen/ vervult ende 
verſaet ong met Det bzoot uut Den hemel gefondens 
t melckk tn hem beeft alle ſoetichent / ende alle liefs 
lückheut banfmake! Komt o Deere in u Dupe jin u⸗ 
wen tempel welcken is müne ſiele / Die itk u Dupe 
ſentmael op-ahedragbhen hebbe. Gaet npt / ende hes 
ſiet ghu ®ochters ban Jeruſalem den Koninck 
Salomon in fjne troone / Waer mede hem fijne 
moeder gecveöt heeft op den dach ban finder heup. 
foft /ende in den dach ban fins herten blydſthap⸗ 
Maer eplacg / o foeten Jeſu / waerom fult ghu als 
eenen vremde linck weſen op d'aerde / eunde als eenẽ 
vepfendert man afwickende / om te herbergẽekomt 
mijne alder liefſten / ende neemt uwe moon-plactfe 
bymu / tveckt mp na / ende ick ſal loopen na den 
reuck ban uwe falben. Want niemant en kan tot u 
komen/’t en zu fake dat hu ban u getrocken worde: 
Ick hebbe gedoolt als een ſchaep Dat verloren was / 
maer ick keere nu weder om wat gheheelder herten: 
Tteevt u tot mp /ende worpt achter uwen vugge alle 
mine fonden : ick hebbe ghearbendt in móne ſuch⸗ 
tinghe /etc. alg boven. 

’S vrij-daeghs. 

Chriftus noodtdefiele. Staet op / (tact op / ende fit 
ò Jeruſalem /ontbindtde banden Gan uwen Hals 
ghu ahebangene Dochter ban Sion: want dit ſegge 
ich/die uwen Heere ben: boor niet zit gh u ghekocht 

gheweelts 
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Betbeert; ende fonder ghelt fuit ghu verloſt moden. 
Want ick Hehe u meteenen grooten priüs gekocht / 
op dat gijn hj alle eeve fout betwifen jende my fout 
draghen mulichaem. Ick hebbe u ghekocht niet ‚per, 
met berganckel jck gout oft ſilber maer metmijn 
dierbaer bloedt. Ende hier en boben mine ſtieren Marches. 
ende ghemeſte beeſten zün gedoot / ende alle dingen 
Zyn betent/komt ter bruploft. at hebbe ick u kon: 
nen Deer Dat ick niet gedaen en heure Wãt matig zachs, 
mine goetbhent / oft welcke is mine fchoâtjent dan 
De terwe Der unt verkorenen / ende Den wijn Die 
maeghden voordts brenght. 

De fiele ſprecckt Chriſtum aen,als haren Verloſſet· O on⸗ 
untſp zekelijcke liefde! op Dat ghu den knecht ſoudt 
berloſſen / ſoo hebt gu a Heere u obergelebert ende 
De doot gejtozuen !uizsv, aider- milſten Berloſſer 
Die uwen verworpen Dienaer met u dierbaer bloet / 
hebt willen rantſoenen ende op al ſulcke maniere 
hier weſen / Dat al is't datde B. Hoſtie gedeult wor⸗ 
de / u lichaem nochtans niet ghedeult en kan wor⸗ 
Den / ende dat / op Dat ick mju heete ban u niet ghe⸗ 
ſcheudt oft ghedeult en ſoude hebben. Aenſiet mu 
ende weeſt mijns ghenadich / noch en veracht mp 
niet / Sadt münen Dalich-maker/ müne ſiele heeft Palms. 
naer u verlanght deg nachts / ende tot u maecke ick 
in den morgen ſtont. Müne ij tele heeft dorſtich ghe- 
weeſt naer ũ / ende hoe menich · vuldelck dorſt naer 
umún Gleefch/ in't woeſt ende onbewandelt landt. 
Eet u hebbe ick mijne handen vat ghereckt; Want 
müneftele is in uwe teghen⸗woordichept / als eene 
aerde dorre ende droogh fender water. Ontfermt u 
múnder Godt / naer uwe groote bermhertichendt. Palm.so- 
@ntfermt u mijnder/ ant ick beu alleen ghelaten 
avm endeellendichh . Ende waer fal ick mp keeren Palm.rg, 
ban u aen-fchim / o mijnen Dader / ende münen 
berloffer ban móne Gijanden/ die op mp Gerkittert 
zyn? Wte ben ick/ maeckt mu ſalich / waut uwe Hi 
tert-beerdichj-makingten heb ick berſocht. Ick Pllmurs: 
hebbe ghearbendt in mijne fuchtinge ett. als boven. 

’S fater-daeghs, ál 

Chriftus nood: de ficle. Komt in mijnen hof mijne Cant-s- 

ſuſter / 
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Cant.4- 

Plalm.22. 

Btòd.35- 

Plafm.83. 
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ſuſter mine beupdt / ick hebbe móne murrhe ghe⸗ 
maeut met mne koftelijcke fpecevben ; ick hebbe 
min broodt ghegheten met mnen honich / tek 
hebbe mijnen món ghedroncken met mijn melck. 
Staet op/ haeſt u mijne vriendinne / mijne dunbe / 
möne ſchoone / ende komt; want denwinter is nu 
boor· bu ghegaen / Den reghen ts ober⸗· ghegaen / de 
hloemen 56u gheſien in ons landt: komt Ban Hie 
banus mijne beupdt, komt Ban Libanus / ap fult 
ghekroont worden. 
_ Defiele noodt Chriftum, als haren Vader, die haer alle 
glorie (al Ee ® Pater bez toe Komende eeuwe / o 
mijnen verheffer ende ſalicheudt! Och hoe obertref; 
felück is uwe erveniſſe! Bae groote ſaken hebt ghu 
ghereedt ghemaeckt voor De ghene / die u breeſen en⸗ 
de beminnen / o mijnen Godt, Die in mijne teghen⸗ 
woordicthendt ſulcke eene tafel bevendt hebt teghen 
alle de ghene / Die mp vervolghen; die u gheweer⸗ 
dight hebt hier bp ons te weſen / onder bende De ge⸗ 
Daenten geheel; ende nedet te Dalen / oock tot het 
minfte teecken ende ſtemme Ban eenen qualück⸗ 
lebende Prieſter; ende Dat om mijnen t° fille: Der e 
feent mu / dat hidde ick u / Dat mijne ſpüſe zu / uwen 
Godlöcken wille te volbbrengen Eñ is't bualdien / 
Dat ick deſe gratie boor u aenſchn gevonden heb / 
dat ghumo u-felben hebt gegheven / ſoo choont mp 
u aenſicht / dat tek ukennen mach / ende vinden / na 
den welcken mijne ſiele grootelücks berlanght: en⸗ 
De hoe worde ick benouwt tot Der tüdt / Dat Dit ge⸗ 
fchtede: Bertoont mu uwe glozie / ende ick fal ſalith 
weſen. Weeſt uwes Bevlogen ſchaepkẽ gedachtich / 
o goeden herder / o alder-minnelickyten Dader/ et 
bevgeet uwen verloren ſone miet. Itk bekenne wel / 
Dat ghp my niet ban Doen en hebt / ende Dat ick u 
niet profütelück oft nut en bensmaer ghu weet wel 
(ſoo ick hope o Heere / Dat ick u beminne /ende dat 
tek ghedurichlijck naer u verſuthte. Och oe be⸗ 
mint zn uwe tabernakelen Heere Der heyr⸗krach⸗ 
ten: Mijne ſiele verlaught ende flouwt nae De boor· 
hoben Des Heeren: ick hebbe gheatbeudt in mijne 
ſuthtinghen / ett. als boven. 

Schiet⸗ 
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schiet-Ghebedekens. 
pee is gheent andere natie {oo groot, dje fijne goden Deut.4. 
PS heeft hem {oo by-komende, ghelijck onfen Godt teghen- 
vvordich is alle onſe ghebeden, 

Eene ghedenckeniffe fijnder vvonder vvercken heeft hy ghe- Prat: 
_ maeckt,den bermherrighen ende ghenadigen Heere, fpijfe  * * 

heeft hy ghegheven den ghenen die hem vreefen. 
o heylighe maeltijdr,al vvaer Chriftus ghenut vvordt , vvaer Ghebedt bars 
——— ghehouden vvordt van fijn bitter lijden, de De h. Kercke- 

ele xvordt vervult met gratie, ende ons vvordt eenen pant 
ghegheven van de roc-komende gloxie. 



714 | HESSELS oe : 

AEN-MER GC KINGHE 
OP HET XXX. BEELDT. 

Let op alle wise ghedachten / woorden / ende 
wercken; waer toe Dat ghu · ſe Doet:ter eeven 

Godts oft ter eeren uwes bijandts. 

Emerckt, dat ghy gheſtelt zijt tuſſchen 
Godt eñ den duyveluwen vijandt,ende 

bemerét neerttelijck, wie dat ghy in alle ge- 

€ _ 

dachten, woardenende wercken dient, oft 
foeckt te behaghen:is‘tniet aen Godt?en be- 
geert ghy niette volbrengen ſijnẽ heyligen, 
wel-behagelijckë ende volmaeckten wille? — 
Dus A loffert hé u herte, eñ alle uwe vverc- 
ken, [pluvvégoedé Engelfaldefelve opdra- 
geninfijne Goddelijcketegê-vvoordicheyt _ 
ende voor[e]denthroó vande Goddelijcke — 
Maiefteyt,die alle dingé in bermherticheye _ 
falloonen ef kroonen. Maer foo ghy niet en 

vvercktna Godts vville om hem te behagẽ, 
maeruytuvven eyghen vville, oft gedreven 
zijnde,doorlp]giericheyt,oft[e }begeerlijc- 
heydrdes vleefchs,ofc [Fr Jhooverdije des le- 
vens, oft [c]begheerte van eere ende groot- 
achtinge; foo zijt ghy groorelijcks bedrogé: 
vvant u en ftaet hier af niet anders tever= 
vvachté,dan een. handt vol roockssendefult _ 
foo veel doenalsoft ghyſ/ AIden duyveluvve 
vvercken vvaert op-dragende , vvaer mede 
ghy alsmetaf- gefneden rijs(is't dat ghy ver- 
loren gaet(eeuvveliicken{1}ghebrandeende 
ghepiinighr {ult vvorden. 
A Het 
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Oeffeninghe van de fuyvere meyninghe. 

Emerckt ten eerften / dat de ſunbere mepninabe rat ve fuse 
Vſoo danich is / waer door den menſch fet doet / door ve m:prugs 
Dien dat het Godt alſoo behaeght / eĩ om Dat Godt Ie, 
Die ſulcks begeert/’t felbe weerdich is / ten opfichte 
gan fjne.ongemteteivgoedtijent/op Dat alle dungen / 
totfijnder eeren ſouden gheſchieden. 

__ Defeis tweederlen: d'eene is dadelick / waer Door 
temandt metter daedt eenich werck tot Godt ſtiertz 
Dandere krachtelijck / eñ te alſoos ghenoemt om Dat 
De kracht der ſelber in alle andere wercken vloeut / 
foo wanneer alfimen int beginſel Gan eenich werck 
oft s morgens De felbe wercken tat Godt met eene 
Dadelcke meunninge gefthickt heeft. De dadelúcke 
moet men dick wyls gebeupcken/door Dien Dat het 
menich· mael gebeurt Dat De meuninge verandert 
wordt / al is’t Dat iemandt ’s morghens vaar Hemi 
ghenomen heeft alte fijne wercken ter eeven Godts 
te ſtieren / oft Dat hu eenige andere gaede mepnunge 
ghehadt heeft/ bj exempel / fijn werck te Doen / door 
Dien Dat het over een komt met De rechte redene / oft 

óp dat hp ernighe deughden ſaude moghen verkrü⸗ 
hen / die de Hepligen — na vbolgen / de ſonden 

uptroenen / de gratie Godts vermeerderen / ſynen 
eben naeſten goedt exempa gheven / ſjnen overſten 
onderdanich weſen / op Dat hj ſalich ſoude worden. 
Maer deſe moeten al ter eeren Godts geſtiert wor⸗ 
den / maer toe alle dinghen gheſchapeñ zón. Want 
Dy heeft alle Dingen gemaeckt am ſÿn eygen ſelve. 
Eñ aldus /aLis’t fake Dat wu boer ons felben goet / 
deughden / ende glorie mogen begheeren nochtans 
is tdat wu getrouwe Dienaers willen weſen / eũ ist 

dat onſe ſielen reune beupden Cheiſti begheeren te 
zijn / ſoo en moeten ep boor ons ſelben geene bagge 
aft hals cieraet epfcien / dan boor foo Geel alg onſen 
bruudegom Dit ſelbe begeert / ende hem Dat aẽſtaet: 
Gen ſoldaet ban onſen Daltcij-maker en behoort 
heen vertierſel oft apen te begheeven/ Ban maer 

Boog den ſelben hem begeert te beſchermen. Hierom 

ſeght 

Proy.1é 



Pfals. … 
Plals8. 

Met is pzofije 
Zelijch in een 
weeck hect 
goede meynun 
when te heb⸗ 
bene 

Cant.3. 

a.Cor.13. 

De wercken 
Bie in haer 

— nr 
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ſeght Babfd aen den Beere : Ghu zijt mijne glorie! 
ghu zůt mijnen (of: maer fijne ſterckte bewaerde hu 
boor den Heere / ende bevenfthte alſulcke deughden / 
op dat alle menſchen Godt in hem ſoudẽ loben ende 
dancken / ende on Bat het bertierſel van de dienaren 
Den Heere ſoude Beveeven: hier toe noodde hueenen⸗ 
egelijcken / ende verlanghde te bertellen / hoe groo⸗ 

te ſaken / dat hem den heere ghedaen hadde. 
Bemerckt nochtans / Dat het ſeer pꝛofüteljck ig/ 

Dat men ſu ſelven m’t beghinſel Gan eenich werck 
Beel mepningt / oft berweckſelen van gehoorfaente — 
heudt / berſterbinghe / Ger / fgerwerbiughe ban mel- — 
Daden / danckbaerhent / voor eagen ſtelle want alfaa — 
ſal het gheſchieden Dat men verſcheuden deughden 
ſal heoeſſenen ende Dat ons werck op-klimt gelück 
een roedeken des roocks unt De koſtelücke ſpecerjẽ 
ban muerhe / ende wieroock / ende Gan alberlep poe⸗ 
Der oes apotekers;al is't dat de liefde Godts alleen 
ghenuoeghſaem is /ende aber handt heeft / aenghe⸗ 
fieri datſe allt Wandere in haer heſtuut: want De lief⸗ 
De is berduldich ende goedertieren letre — 
Beercet ten tweeden / Dat ve goede mepninghe 

{ca noodtſakelijck is / Dat alle wercken / Die in 
(elen word haer ſelven noch goedt noch quaedt en zün / ſonder 
sot) noch 
muaet en zyn/ 
wWorden geef 

deſe niet gaedt en Boomen Mejen ; noel De wercken 
Bie in haer ſelben al goedt zijn / en konnen inſghe⸗ 

Booz be goede ljrks ſonder deſe niet pr2ofütelyck oft goedt zjnaen — 
epuingije, Den ghenen dieſe doet / aheljeker-tijs oock gheene 

quaede wercken / goedt en kannen weſen al is't dat⸗ 
fe met eene goede menninghe gheſchieden. Want 
Beten ig tot gheender tijden gheoorlooft quaedt te 
Deen / op Dat Daer eennicij goedt (unde mogen uut 
ſpruuten. Soo dau de wercken / Die in hãer ſelben 
act goedt noch guacdt en zjn / Worden goedt door 
De goede mepninahe / alg ſouden moghen weſen / 
koopen/ achenden / ſtuderen / fp-felben vermaken; 
De welcke niet Gerdienjteldeit en ſouden weſen ſon⸗ 
Der deſe ſunbere menninahe: ghelyck vock niet ver⸗ 
dienſtich en is / als iemandt een aelmoeſſe gheeft 
alleenelück unt een naturelüjck medelijden : want 
HGodt en vergheldt d' arbenders niet / die noch boor 
Gen in den wÿngaerdt en wercken / noch op “rbe 
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he andere maniere hem en Dienen . Waer unt 
blůckt / hoe grooteljcks Dat te achten is De ſunvere 
ende heplighe mepninabe: want fp ís ban fulcker 
macht / datſe Die wercken Die nach goedt noch quaet 
en zün / goedt maeckt / ende verguſdt alle Dungen 
als met het gouden roedeken Han de liefde Gan 
Mudas / ende nheeft alle de gedachten / woorden / 
ende wercken / het leben / fatſoen / ende efen. Ende 
ober · ſulcks / is ſu meer te weerderen / Dan De werc⸗ 
ken ſelve / ende is eene mine Gan oprecht goudt / dat 
is ban de liefde / een ader beſte ſauſe / ende het ſteun⸗ 
ge ban alle goede wercken : welck ſteunſel / is't Dat 
het ban aerde ghemaeckt 18 / ghelück Het werck 
Ban Nabuchodonoſor; ſoo fal’toock lichteljück om F 
berre Gallen. Hierom eit moet men niet ſoo feer hes Paniele- 
Taden zijn / beſonderliück in De veligie) al-tuacr alle 
dinghen hangen aen Den wille Des Gberſten ende 
Ban Bodt almachtich / wat dat men doet / maer 
amet hoe groote affectie ende begheerte Dat men het 
ſelbe doet. Hierom is toock Dar De ſchrifture ſeght. oaners: 
Godt fach tat Abei / ende fijne affeetien ende Daer "Pt 
naer tot fijne ghiften. Ende un ſelbe en achten De 
ghiften niet/ Dan als tmp toeten Datfe uut een goedt 
herte / ende ban goeder handt kamen ; faa Dat ou 
De ſelbe Ban onfen byandt niet en ſouden begeeren 
Pantfanghen : alfoo en behaghen Godt almach⸗ 
tich deſghelücks niet d'offerhanden Der goddeloo⸗ 
ſen / gheſyck t ghebleken heeft in Core / Gathan / 
ende Abiron. Hier en teghen de goede merminghe Num 
doet / dat oock d' alder-minjte Dingen ban ons ghe⸗ 
daen / ſeer groot ban Godt gheacht worden; ghe⸗ 
lück het blĳckt in De UOediume / De weltke tier hie 
penninckekens offerden. Wug tet tedoen omde VAL 
helle oftom De galghet’ ontgaen al ie het goedt / 
#8 nochtans gheheel ſtavelyck: tet te Doen terr op⸗ 
ſichte van den loon / Die daer te verwachten is / Dat — 
is De mauiere ban doen / der huerlinghen: maer upt 
liefde om Godt te behagen / dat is kinderijck. Ende Augef 
bemerckt gelijck Ben 1D. Auguſtinus feex wel ſeght / 
Goe dat ap ſelber gedient tuilt efen / ende oft abu 
Bau utwe huuſbrouwe uiet en milt bemindt mefen; 
Doog dien Dat gin haer Geel goedtg Doet : — an⸗ 

ers 
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ders foude Het te vreeſen zijn / datſe u berlaten ſoude / 
als ghu in armoede ſoudt weſen. 

* 

Dat noort: Bemerckt ten Derden / dat het naotfakelijdk is / op 
ſakelijck is / Dat een werck verdienſtich zu: ten eerſten / dat het 
op dat eenict — 
broer Van alle kanten goedt zu: ten tweeden dat Ben Per 

fa Ps ſthiede door eene orde menninghe / het welck naer 
get ghevoelen Gan alie Godt gheleerde / te berſtaen 

is / ten minſten bau de krachtelücke menninghe / die 
uut deſen wille ſprunt / door Den meleken den recht⸗ 
beerdtgẽ aen fn-felGen Godt voor ſÿn laetſte eunde 
ſtelt / ende Dat ijn Bodt in alle fijne gedachteẽ / Woor⸗ 
den ende wercken ſal foeckensende neemt boog hem / 
Den felben haljtandelijck te Dienen / ende in alie din⸗ 
„hen te behaghen. Ende alfoo als het quaedt eunde 
gheweert is / foo morden De wercken Gan Den recht⸗ 

| 
| 

foone Bodt aen-genaem zutten derden / dat het ghe⸗ 

beerdigen / oock fender De Dadelijcke meyninge tot 
Godt aheftiert;1s’t bu al-dien nochtans / Dat het 
werck Daar gheene omſtaende bedorven en Wordt: 
maer De wercken / die noch goet noch quaet en zn / 
moeten met eene ſuppere meyninge ende eunde ber⸗ 
ciert morden; te weten / Dat Bodt heeft ghewilt dat 
ſulcks gedaen ſoude weſen / om datſe noodtſakelÿck 
zyn / oft om datſe ons behulpith zijn tet eenich goet 
epnde/aft wel / door Dien Dat De rechte redene ſultks 
bereuſcht. 

Fen moet WBemerckt ten vierden / dat ghelyckerwis als de 
toe trtdar Be menninge wt beginſel kan bedorven worden / alſoo 
ben geget Kan het ſelve oock gheſchieden / in t midden /ende 
werck alsjot ſomwilen oock int eunde hierom moet men Dit ale 
goet bigoe · EDES mel made ſlaen / dat het onkvunt der ÿdelheudt 

tiet ent waſſe onder onfe goede wercken / dat onſen 
wijn met aleen water ghemenghelt en worde / ende 
Dat tap Gan Den goeden wech niet af en wücken. 

me erahme Bemerckt ten bijfden / datter niet ghebonden en 
hiefbe bederft. wordt /Dat (oo feev De goede meuninghe bederft/alg 
— Nel d'enghene liefde oft epalen ghemack ende verma⸗ 
Kangpe,  Rinaben : waer tn Den menfth fn epghen baet is 

foeckende/ ende het ahene dat hem mede gaet / alg 
geacht te mefen / ett. Maer hierren boben / oock alle 
andere affectien/’ten zu ſake datſe wel getemt zn / 
dederben dickwÿls De menninge / ende door komen 

de redene / 
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„Be tedene/ befonderlijck nochtans de dele glorie / 
ende De begheerte om eert ander te behaghen /oft De 
_bzeefe om eenen anderen te mishagten. Deff oefferin 
Bemerckt ten ſeſten / al 8’ Dat het gevecomman: oo maer (one 
Beert woedt / ban de meuninge dicktoij [ste bernieu⸗ zer Mewadt 
wen / dit moet nochtans fander geweldt geſchieden; geſchiden. 
ende het ſoude gendech weſen / het ſelbe te doen boor 
al/s morghens /s abondts / voor de meditatie / voor 
het examen ende Miſſe / boor eenighe lichamelijcke 
te boor den eten voor De verveatie ; maer 
Befonderlijck alle uren / oft op fekeve ende ghefette 
plaetſen ende tĳden/ ghelck dit eenen-iegelĳjcken 
gheleghen is. 

Bemerckt ten ſebenſten / de trappen ban De ſupbe⸗ Travven BE 
te mepningbesden eerſten is miet doen oft laten ten Be fupvese 
opficijte van de menſchen; den tweeden is / alle Din: 
ghen doen Dooz De kracht ban De goede mepninghe 
Die men ghehadt heeft /s morgens / oft op eenen an- 
Beren tjdt ban dien dach den Derden is / dickwüls 

ende metter daedt De ſelbe mepninge te bernieuwẽ / 
al is t dat Dit geſchiedt ſonder eenigen ſmaeck Gan 
debotie; den bierden / als Dit geſchiedt met een Gie: 
righe liefde; den vÿfden / als iemandt foo berre ghe⸗ 

komen is dat is't dat hu ſomtits Voor eenich ander 
eunde tet doet / nochtans terſtont gele genootſaect 
Wordt / om het ſelve Gode op te dragen / ende op den 
ghewoonelücken wech wederom te keeren / door 
gene kloecke ende brome liefde / / waer door hunie⸗ 
mandt / dan Godt alleen / en begheert te behaghen. gg 

Bemerct een achtſten / elf teeckkenen; Ten eerſten Eookent ke 
‘(Due faken niet aengaen met een ghe beroerte / ende 21 
ouftelteniffe, Ten timeeden/in’t merck aldus Hooetf- 
gaen/dat waert bp al-Dien hu ghebraeght wierde / 
waer toe Dat u dat dede / waer hent dat hu reyſde / 
als eenen venfenden man terſtondt Geo? antwoorde 
ſoude gheben: Ick reuſde Dertmaertgsiekdoe’tter 
geven Bodts: ende in dien ha ghewaer wierdt / dat 
Ge in’t minſte ban den vechten wech af weke / ter⸗ 
ſtondt wederom op Den rechten wech ſoude keeren; 
Cen derde niet beanghſt weſen / ende door het gene 
Bat ong te Dof ftaet niet te ſeer berſtrout wefen; Ten 
“Berden naer Dat het merck ghedaen idni” 
N weſen 
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weſen in ſu ſelven / ende niet feet bekommert weſen 
mat d'andere Daer af ſeggen ſullen; Ten vſdẽ / niet 
onſtelt weſen als De fake wiet gheluckt en is na onſe 
hegheerte Ten ſeſten / geen üdele gedachten hebben 
naer het werck Een ſebenſten niet al te ſorghvulde⸗ 
lijtk aenſie / oft Daer Geel priſſers / toeſienders / ende 
taehoorders zijn / etc. Ten ãachtſten / de oordelen Der 
menſchen verſmaden; Ten negenſten / in alle ſinne⸗ 
lcke dinghen ſeer matich weſen / ende gheeren hem 
onthoudẽ ban nieuſgierige ende ſaechte ſaken; Cen 
thienſten / alleen züůnde oft voor D andere / eben neer= 
ſtelückſüne ſalten doen; Ten elfſten / tot alle Dingen 
—— ober gheven / noch tet wenſchen / oft bree⸗ 
en. 

D' eerfte Meditatie van de fuyyere Meyninghe, 

Het bereydende ghebedt , alg boꝛen. 
De voor-Stellinghe der placsfe , ſal efen } te bemercken 

De geheele werveidt/ende in't midden van Den hemel 
Godt vie het al berbult met benedictie/ ende hier⸗ 
En-tegtjer Den dunvel / Iet vleeſch / De wereldt / ende 
Det eÿghen wille / Die alle dinghen in roere ſtellen / 
Door Dien Dat ſu ons af-trecken ban Dodt Die onſen 
Heere ende ons opperjte goedt ie. 

Bower ve JE 1. point. Bemerckt Dat men noodtſakelück om 
gade mep £ een Ban deſe Gier moet werrken / ende tt Dat a 
Nd t miet en Doen ter eeren Godts / dat alle anft werckẽ 
ken vermo, Poor eene üdelhendt gheheelick in voock ſullen bere 
ficlijch. anderen / hoe heplich datfe oock sijn. Och Geel ſul⸗ 

tender ghebonden woeden Die by ghebreck Lan cent 
Plalm.7s. Roede mepningtjecalffe in De uwe haers doodts ges 

komen ſullen weſen) gheſlapen ſullen hebben Gavers 
En kein dd ti — Bd 

Princen / ende oock veligteufe perſoonen / en ſullen 
Shelyckenis niet binden in hunne handen! Den repfer door wã⸗ 

Delt ſeer groore weghen / op hope Dat hu eens ruſten 
fatjende om rckdommẽ te bekomen. maer ſoo hu 
Nae Geel arbendte/ niet en gheraeckt tat het ghene 
daerhu na ghetvacht hadde / hoe qvootelijcks is hu 
bedroeft $ Het ſelve ſal u ghe beuren / alg D cel | 

id 



_ 

Van de fuyvere meyninghes zit 

wech u leydende tat D'eeuwichepdt/ door komẽ fuit 
hebben / ende bevinden ſult / Dar ghyte vergheefs 
gearbendt hebt / ende hier door anders niet behaelt 
en fult hebden / dan pijnen ede topmenten. O fueren 

Den ien ſchame mp dat ick iemandt anders opt in 
mu leven / danu bemindt hebbe / met gedachten? 
Woorden ende verckens Poortaen ſult ghy mp we⸗ Cant.8. 
en alg cen teechen op mnberte/ ende ala een teec⸗ 
en op mijnen arm. — ek 

‚ Hetz.poinc. Bemerckt dat Het eene faorte Van af- 
goderye is / als den menſch / Godt latende Die hem 
tegenwoordich is / aen Hen ſelven den rugge keert, 
ende ſyn aenſicht keert naex tenen af godt / naer ee⸗ 
nighe creature / of: naer ſhnen eyghe wille ende 
gemack / Godt / ende Godts wille verachtende / hier 
tae dient de ſententie van den Propheer Samuel: 
Wederſpannich te zyn is ghelück De ſonde Der too⸗ 
veryen /ende niet te willen hooren ig als dat groot 
mif daet der afgoderijẽ: hierom is't dat de gierich⸗ 
bent eenen afgeden-Bieirft gewaemt wordt / ñ cene 
af-keer inge ban Godt. Ende fp wordenhen· neden 
gelyck / als ons den Pſalmiſt getuypght / dieſe make, 
ende alle Die in hen betrouwen. Maer gho zyt my⸗ 
né Godt / Bhp zut myne glorie / ghyy zijt mij eynde. 
Want alle ſonde is gelyck cené toekeer tot decrea⸗ 
fure alg tat ſynen afgodt. B fal ick dan ac: kleven, 
Bme hope / het is goedt n aen fe haughen / eñde in 

* 

uümnne hope / bludſchap / eñ liefde te ſtelẽ. Bemerct 
ten tweeden deſe gelyckeniſſe: Waer't ſalie dat ben 
Koninck eenen verworpen menſch bau niet op ge⸗ 
bracht hadde / ende hem begift met veel gaven / eude 
verheven tat hoogen ſtaet / om te vechten tegen Deir 
ſhnen ende des RKoniucks Daod:-vjandtedar noche 
taus desen alfoo haeft als he hier toe gekomẽ foude 
weſen(gelck nu gefendt is) hem ghingh begheven 
tot fijuen gheſwozen vhande / ende hem ve chancke 
met des Fonincks af. é/tot dien ev de / om dar Gu 
den Koninck (in wiens teghenwoordicheyt Dat dik 
al gheſchiede) fuijt ſoude aen doen / ende met ſynen 
want m-fpanaeimsdencht rens Goe Dit den Hante 
ter herten foude gaent Daeqht defe gelyckeviſſe tat 
het ghene Dar ute doen ſtaet. Ende her is ai even 
Beel / oft ghy kleyne oft groote Dingenden LGANDE 
ef 23 veſen⸗ 

Het is eene 
ſoorte vã af⸗ 
goderye hert 
ſelven ven 
Godt te kee⸗ 
ren tot eeni⸗ 
ghe creature, 
1. Keg Is. 

Pfäl.rige 
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peefenteert : Want De kleyne fonden zyn ghetijck 
genen Godtspenninck Han verraderye / Want het 
is Den wech tot De felipe. Eylaes! o Heere / hae mes 
nichmael hebbe ick d'een oft d'andere misbruyckt 
tot ydelheydt / eñ hebbe de glorie verkeert iu ſchan⸗ 
de / ende Ben eenen ſpot gheworden aen mijne vyan⸗ 
den! Siet / ich ben nu ghevanghen ende gheboept 5 
gheeft mp uwe hant /fepudt mp uwen 12. Enghel / 
opdat ick verloſt zj nde Lan al het verwachte mijns 
Der vhanden /u mach finghen mine glorie VOG2U 
mach leven / eñ in der eeuwichepdt u ghebenedijdern. 

Gen eeeh Het z.point. Bemercht dat een werck / het Welck 
met goede upt eene fupvere mepninghe ghedaen is / ſoo Veel te 
mepinghe 1 boven gaet een ander/alis’t oock goet/ als ben he⸗ 
gie anvero Hieteennote te boen gaet/oft De zee een Deuppelke/ 
Berre teos DEE heeel aertrijck een fandehen . Siet dan Wat 
beate dwaſe koop lieden dat up zijn vergheleken / met de 

kinderen deſer Werelt. Bemerchkt ten tweeden / hoe 
datde Heplighen alle neerſticheyt ghedaen hebben / 

Bemeerkin: om hare verdienſten te vermeerderen. Cen derden / 
gebì Godts hoe grootelycks dat ghy aen Godt verbonden zyt / 
wel daden. gen opſirhte Van bele gemepne ende beſondere wel⸗ 

daden / Die ghy bant fue milde hant ontfangẽ hebt. 
Beven alaenmercht de weldaden va uwe ſcheppin⸗ 
ghe/ v toners. Kle van uwen roep. 
Inſgelycks dat Godt fp-felben foo dickwyls geeft 
fat eene ſpyſe / Pjs ende loon ban onfe wercken ; a 

Bernard. eere ick Wete Dat ick u gheheelyck tae- behoore 
doo? dien dat ghp mp gefrhapen hebt; maer om dat 
ghp mp oock berloft hebt / ende om minen’t wille 
menſch gheworden zyt / foo foude ick u Beel meer 
ſchuidich weſen / dan my felben / Waert Dat ſulcks 
in mynder macht ware; ende Dat voor foo Veel alst 
ghp meerder zyt / dan den ghenen voor den welcken 
ghÿ u ghefchoncken hebt. Wat fal ick u Dan weder⸗ 

_ om geven/Boog alle uwe bermhertichedẽ? Bemerct 
Den ghenen ren bierden / Dat den ghenen die in De mepninghe - 
Bie m de wee failleert / in alles faillere/ want hp doelt in Get epnz 
he de waer toe hp ghefchapen is: ende ghelijcherwijg 
im alteg se alsdenghenen Die op Den wech doolt / hoe bat ha 
Wik. verder komt/hoe dat hp oock meer Ban Den wech af 

wiyckt: ſoo oock Ban gelycken / hoe dat iemant eene 
fake heftigersoft dziftiger deyft / oft / hoe het ite 
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vᷣan meerder weerden ig/ië’tdattèr de gaede mèpe 
niughe ghebreeckt / hoe Dat oock bet gene wp ter 
arden trecken) ſerghelycker eñ meer te vervloec⸗ 
enig. Wat blyft ghy / õ mijne ſiele / in de weghen 

van Egpoten / om te drincken d'onreyne ende onz 
klare ve ynighe wateren keert wederom ghy Su: 
nammeifche/ende aen-fiet uwẽ Godt / den wech /het 
eynde / ende den Koninck van alle eeuwen / Ameñ. 
Ceſamen· ſprake / ghelhek wp inwendechlycken 

ſullen ghemoet weſen. 

De tvveede meditatie van de (uy vere meyninge,endé 
van de meefte glorie Godts te foecken. 

_ De voor-flellinghê der plaetje, alg boden. —— 
Ee r.point. Bemerckt ten eerſtẽ / hoe dat den Hee⸗ Be Gobbe⸗ 

& Kvede gehrele wereldt geſchapen heeft / als eene lijcke müdt⸗ 
alder-fchaonfte woon plaetſe / eñ daer in verſchey⸗ telgen 
Deun dinghen tar profijt ende vermaeck van De menz abad 
ſchen: ende dat Wap vrecke menfchen in onge kleyne 
Werelt gualyck aen angen alder mildtſten Uoninck 
wederom willen geven’t ghene dat noodtſakelyck 
is/ noch en bemercken niet wat hem aenghenamer; 
maer wel wat ons ghemackelycker is. Cen twee⸗ 
den bemerckt Goe overvloedich dat hy heeft Willen 
wWweſen in onſe verloſſinghe / altenlyck om datſe ons 
ſoo veel te profytelycker ſouden weſen / hoe Wel dat 
pock een drzuppeken bloets meer als geuoechſaem 
Was om ons te verloſſen; maer eplacslhhoe oñacht⸗ 
facm ende traech zyn wy / om onſe ſalichepdt / ende 
Bet ghene Dat fyne meeſte glorie aen-gaet / te ver⸗ 
voorderen? Bemerckt ten derden / hoe teel Sacra: 
menten met audere gheeſtelycke hulpen en gratien 
dat bhp ons verleent:cũ laet ong beſt haemt zyn / ist 
Dat wy iet ſoecken dat hem niet aengenaem en is. J 
Want wat iſſer ſchoon Ende goer/’t welckons den 
alder-nuldtften Heere niet ghegheven en heeft. —— 

‚ Hetz.point. Bemertkt hoe beſorcht dat wy zijn om Mpſorghen 
oor ons eyghen felven eũ voor ons vleeſch te ſoec⸗ meer Loor 
en al dat eerlijck; ghemackelhck ende profyteluck ons ſewen 

„fs zende niet teghen ſtaende dat Wp onfen Heere 
ende Godt / veel meer affectie ende lef de fchuldich Bone schie 
zyn / hem nachtas het felbe int minfte niet en bewy⸗ vichzijn, 
fen/ja oock Wepgeven/ ende Tuttel heſorcht zyn be 
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Mne meefte glaze. Over-laopt uwe flappichepdt in 
het ghene dat Godt aengaet / ende ghÿ fult Bevin: — 
den dat ghy Die anders uiet eit zijt da cen verwor⸗ 
pen flave/u\nen Heere aldus aen ſpreeckt: Gek bez 
gheere eerlycken van u outhaelt te worden / ende 
weeft ghy met het alner-flechtfte te beedens Hek be: 
gheere naſghelhcks Dat Befen mijnen mede knecht / 
ja oock uwen vyandt ban wende mp eerinchken seut: 
fauafen worde / zt ghy Boor uwe eere felter ſorch⸗ 
vuldich; ende als t mp fal ghelieves / ſoo fal ick u 
aen· ſpreken / ende u tere be wier. Want en zjn DE 
menſchẽ ziet fogelhvuldiger om Wel met He menſchẽ 
teftaen, Ban met Godtt ende alg fp de vrientſchap 
der menſtchen verloren hebben / meer ontftelt eñ ontz 
hecht / Dau als ſy de vriendtſchap Godts verloren 
hebben 3 en dienen fp De menſchen niet veerdigher 
en neerſtiger / bewyſende haer alle eere / dan ſy Doen, 
aen Godt den Heere? Bemerckt tentweeden / dat 
Godt alg eenen Koninck temandt mildelyck ver⸗ 
ſcheyden koſtelycke giften uptdeplt / ende dat hp ief 
kleyns wederom begheert / al is t Dat hyhet ſelve 
niet van Daer enheeft / op Dat hp ſoude ſien / hoe dat 
deſen ghemoedt is / Die het ſelve ontfanghen heefts _ 
ende denckt hoe ſeer Dat het ſoude mis ſtaẽ / dat wy 
hier enteghen d'alderſlechtſte ſaken / Bie mende 
handen gualyck ſaude voor-⸗worpẽ / wederom ſoude 

®e quade lu⸗ geven? Aldus Deet hy / die ſyne quade luſten volghtz 
ſten g¶n als weolcke luſten welmet recht vaferide honden genoët 
raſende hon⸗· moghen worden / ende aen deſe ſtheuckt den menſch 
Ben / Die Ed fanen tydt / kKrachten / ſyme vernuftheydt / ende hef 
bet eee: beſte van fur even niger aen Bodt fchenckt Gp hef 
boor Gone ghene Dat hy Wit gunt zyn. Bemercht ten derden / 
blijft hee dat de wereldtſche menſchen alfoa De wereldt die⸗ 
ſlechtſte. nen / dateen - ieghelyck ſyn beſte doet om in ryck⸗ 

demmen / welluſten / ete. den meeſten te zijn : hier: 
en⸗ teghen Dat Godt van de ſyne lauwelyck ende 
flauwelyck gedient wordt / ende dat d'alder · ſlecht⸗ 
ſte dinghen hem ghegheven Worden. 

ofte bringen _ Het z. point. Bemercht ten eerſten / dad alle Dingen 
zijn als met in Godts tegenwoordicheyt niet met alten en zyn / 
boor Godt. ende dat Wp ons belhaaren te ſchamen / Dat Wp ten 
Biecictjesnt opſichte Van iemandt anders onfe Mercken doen. 
wer Eugeen Cen tweeden / dat de Heplighen / ende —— 

— 
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Bare ſtemmen ende affectien ver wecken / ende op- 
effen om Godt geduerichlijck ce laven eñ te Dang? 
ien / ende Barre niet te satu noch beſchaemt zyn / 
datſe foo luttel doẽ acu Die hooge Majeſteyt. Over · Traecheyot 
leght / dat ghy it midden van haer · liedẽ zyt; ende Ber marfcpen 
— grootelycks dat ghyn behoorder teſchamen / 
jat ghy ſoo (lap zyt eñ traech / om de meeſte glorie 
Godts te ſoecken / ende Dar gijp (an - wylen wel 

derret vrage, of: ghy Dit oft Dat tot de meefte glorie 
Godts geauden zyt te doen? Ende eylaes!waer⸗t 
ſake dat Godt u alleen gave het gere Baer hy in gee 
houden is/hoe luttel ſoude LOOrMaer toebehoorẽẽ 
Bemerckht ten derden / Gee Dat hp aen ous / die ſyne 

hef Weren Vijanden Waren / ſchenckt ende gheeft 
alder-koftelgchfte ghifte Die daer te vindenis/ te 

Weten : fp-felven ende ſynen ghebenedyden Sane, 
gie Ben). Gheeſt: ende dat upt eene upt-nemenz 
eyende alder-meefte lief dDe/ Waer door hy ons oock 

bemindt heeft/meer om foo te feggen dan ſy ſelven / 
maer wy hier- en Aeghen en Hebben hem ſoo lief 
niet/als wy ons ſelven doen. 
Cſamen ·ſprake. 

Ghebedt om de ſuyyere meyninghe te verkrijghen. 
8 leſu, Koninck der Koningë,ende Heere der heyr-krachten, 

wien te dienen „is heerfchappije hebben,voor den vvelcken | 

met rechte alle kien gebuyght vvorde,der bemelfcher „der aert- Philip.æ. 
fcher creaturẽ ende die onder d'aerde zijn:Siet voy zijn hier ge- 
felt op den fpeel-vvage van defe vverelt, van uvve milde handt, 
hebben voy ontallijcke vveldaden ontfanghen, ende ontfangen 
noch dagelijcks,op dat Wy u fouden dienen loven danchen, ende 
onfe falicheyt Werchen.VVat fullen Voy doz‚o mijnen verloff:r? 
Siet hier flaen uwe, ende mijne alder-Woreetfle vijanden , den 
duyvel , de wereldt , ende het vleefch „ die ghereedt Zijn qm my 
ze trecken tot haren dienſt, ende mijne lidtmaten tot de boof- 
heydt,tot mijne eeu wighe ſchande ende bederveniffe: maer ghy De Sea bee 
zijt mijnen Schepper mijnen Koninck,mijnen alder-beften Va- tedje 
der ende mijnen alder-goedertierenstaa Godt,die my duyfondt- 
mael Weder-houde hebt , als ick tn denafgrondt gevallen fonde 
hebben, ende Woeder-houdt my noch gheduorichlyck, die my u 

Re Zj eyghen 



726 Den III. Boeck. Her X. Cap. 
eychen bloedt dagelijchs tot een teechen van liefde fchencht;Wie 
fal ick dan dienen?/al ich u verlatende, geven aen miine vijan- 
den een Woordt ofte ahedachte „oft eenich Werck „ende dat noch 
met mijne groote ſchade, ende uwe groote dracfheydt? Ende 
Waerom fal ich doch dat doen? ſal't weſen, op dat ick, voorde 
gheheele wereldt u foude verfmaden ende aen u den rugge kee- 
ven? op dat ich alseenen afgoden-dienaer „eere fonde bewijfen 
aen mijne ghefWore vijanden „ende op dat ick ten laetſten met 
uytgefochte tormenten van haer gepijnicht foude Worden ende 

ed Wederom verloren gaen? ende oft ick hier de Wereldrfche cera zeslutge ——— 
al voor kreghe, Wat is't anders dan een handt vol roocks ; denn 

Welcken oft ick verkregen heb,ich nimmermeer oprechtelijch en 
ban weten, ende veel min han ick defen behouden; oft ick fal 
bier voor verkrigghen eene korte ghenoechte , de Welcke de con- 
foientie naderhandt ende het herte met onfprekelijcke tormentẽ 

Den laan pinicht; maer ghy hebt my wander eeuwicheydt met eene on⸗ 
kif eyndelijcke leefde bemint,ende belooft my voor een oort alleen 
oorckeu. - Een ghedachte,endeeen Werck d'eern wighe glorie„ende hier-en— 

d boven hebt ghy my ontallijcke vveldaden bevvefen ende bevrijft 
may de jelve noch daghelijcks; ende fat ick‚n noch befpotten „ende 
uvve gaven dat is „mijne lidt-⸗maten, ende mijne krachten tot 
uvver pit ghebruychen? En laet my, o alder-foerften Ieſu, dts 
uytſinnich niet zijn: maer verleent my de gratie, dag ghelijck 
ick 11 my felven teenemael als eenen boom op-ghedraghen beb, 
ende ap verfcheyden,ja ontalljcke manieren u toe-behoore; dat 
ickoock defghelijcken de vruchten op fijnen tijdt foudemoghen 
pvederom gheven, op dat ick van gheene dieverije met recht be- 

chuldicht en vvorde,ende dat ghy my niet fchrickelijck en zijt 
in den laet fen dach, op dat ich met te vergeefs mer de arbeyders 
voorts en kome, hebbende alle mijne vverchen ghedaen voor de 

— pvereldt voor mijneygen vleeſch, ende vville, ende uvven alder- 
beyl ichſten vville veracht, vvant vvie loont den genen die voor 

berm niet en arbeydt? Maer ghy zijt , o Heere, mijnen alder= 
wieeften loon :u begheere ich oock te dienen fonder loon oft ſon- 
der vergheldinghe, pWant pvie faude ich, beter mijnen dienſt * SAE 
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en beppijfen?aenghefien dat ghy zijt den alder-beften „den 
-pvijften, dE alder-machtichften„den alder-goedertieren- 

len,den alder-vveerdichften,ende die my op ontallijcke manie- 
venalderliefft gehadt hebt.Vrijvvillichlgck fal icku offeranden 
ep-draghen,ende ich, fal urvennaem belijden,o Heere, ich, fal 
xlief hebben fonder bedwanck, ‘tzy dat ickete „ty dat ick 

drincke, tzydatick iet anders doe;ich faïtiet al t uwer eeren 
doen. | 

Practijcke om de (uyyere meyninghe 
te oeftenen. 

oP dat wy de boozfepde trappen allenghf kens ſoudẽ Peyſt wat 
mogen op-klimnmmeis Deerfte practijche/bp fp-felué BP mn acke 

t'ober-legghen/watter is in elcke fake Mt befonder dag (Afc beminte 
top beminnen/se het felbe berfterbe / op dat onfe men⸗ 
winghe daer dao? niet bedorven en worde. Bier naer / 
doo? eenighe van de voor ghenoemde beriweckfelen ſu⸗ 
felben ontfteken/ eitde bemereken hoe vedelijck dat het Boe redelijch 
is tereeren Sodts fine wercken te Fieren (ghemerckt dat Bet is ter 
Dat wa hiertoe geſchapen zin) lieber/dart om det dupe Bie, —— 
vel / de Wereldt/oft onfen eyghen wille te gelie ven / ende ſtieicn. 
Godt te vergrammen door afgoderie / gelijck de Heu⸗ 

lighen ſpreken. Dit moet men eerftmael/ Booz De medis 
tatie Wel diep in ons herte drucken / ende nader-handt 
onfe wercken Gode op - dragen /ende tot Ben felbert 
ſtieren. Len eerſten 5 morghens : Ten tweeden / in de — ov 
Miſſe:Ten derdẽ / op elcke ure int befonder: Ten bier: on merk) 
den / in t eramen/ober-legghende ban te voren alle onſe gerccuchtſ⸗ 
wercken / woorden / ende ghedachten / ſoo veel alſmen met de werc⸗ 
Kan / ende de ſelve op- draghende aen de Goddelijcke ken ouſes 
Maieſtent / ende defe bereenigende met de wercken oa Leeren . 
Chriſtus onfen Dalich-maker: want alſoo ſullenſe beet 
aenghenamer weſen út de teghenwoordichent Godtes / 
bekleedt sijnde met het alder ſupberſte goudt ban fijne 
liefde. Dier naer moet men het teechen des hH. Erups 
ghemaecht hebbende booz eenighe vernaemste werckẽ / 
ende Daer naer tot d'andere Die ban miner Weerde 
zyn / allenghs kens voordts· gaen. 

mochens dan / als ghᷣ op-ftaet/fult gn knielen; 'À morge 
ende teghen u ſelven ſegchen: dier oop zit gueſchapen / 
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om Bodt almachtich te dienen / niet den dupbel / be wee 
reldt oft het vleeſch / ett. ende door defe bemerckim 
fult ghy op -Deaghen in ’t befonder alle uwe Wergken/ 
gedachten ende woorden die ahp kondt boorfien/tnde 
feggen: Jeſus met alle Die in dert hemel / op Her aerden / 
ende onder Dlaerde zijn / neme ick boor mp alleen, voor u 

‘B abondts. Mijne knien te bungheñ. ’5p avondts in ’t eynde ban t 
examen /fult ghu bemercken / dat den dach ende uwe 
wercken boog bu zĳn ghegacrt / ende Wat vene groote 
blóofchap gijn foudt ghenieten / waet ’t bp al-dien dat 
ghu de felbe met eene (upbere mepninge ghedaen hadt 
acn gheſten ghu mogelyck Befen nacht fult ſterven/ bus 
moet up de felbe verbeteren / wenfchende dat gip het 
altereeren Boots faudt mogen ghedaen hebben / ende 
Dat ghu wederom uwe werckten / ende al bet ghene dat 
uaen gaet Gade op-bracght/tot het naeftecramen. De 
maniere om uwe wercken op te draghen / fal moghen 
deſe weſen. Een eerften/uberte op heffen tor Bodt die 
ons tegen - woordich te /ende hem nie wercken op- 
draghen tot fijne meefte glozie/het felbe fom-wijienupte ⸗· 
ſprekende / maer meeftendeel met der gedachten. Bet is 
gack leer profütich fijne wercken te bereenighen wier de 
wercken ban € buftus onfen dalich maker. 

Sohnet· 
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Schiet-Ghebedehens. 

Efe ſalmen konnen ghebeupeken: Wie iſſer te gelijc- 
Ken by onfen Heere onfen Godt? Wem bemerckende/ 

niet alleen/oft hp alle eere Weerdich ware / maer Dien / 
Wien aleen alle eere ende glozie toc-komt, — 
“War heb ick in den hemelsende ſonder u wat heb ick ge- Pfal.72, 
wiltop der aerden # @ft : Ghebenedijdt den Heere „alle de Dan. 3. 
wercken des Heeren, alg oft hp Wilde feggen:Het behoort 
Godt al toe ick en wille my niet met allen toe fchrijven,ick 
en begheere tor uwen {pijt,uwe gaven niet te misbruycken, 
o mijnen Godt. 
“Tor de meefte glorie Godts begheereick dat te doen. 

V zy tof, glorie ende danckfegghìnghe in alle eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

Niet ons Heere, niet ons , maer uwen name gheeft de pj, zag. 
glorie: Re er ; eee 4 hd 
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AEN-MERCKINGHE 
OP HET XXXL BEELDT. 

WO andelt in Godts teghen⸗woordichendt / 
eude Weeft vol maeckt. 

Elooft ende laet u vaſtelijck voor-fta8 _ 
dat{ A ]Godt al-omme tegen woordich 

is,ende dat hy mee fijne{ B loogé,veel klaer- 
der dan defonne,alle dingẽ, oock uwe nie- 
ren, jau herte felve door-fiet. Hy fiet [c]onfe 
benautheden endelv Jbekoringe, omons te 
helpé,Hy aenfchour de flempers en dêpers, 
dieal-hier hare goedé ontfangen;hy fiet{r] 
die berouhebbende, hier hare (onden be- 
weenen,op dat hijfe foude vergelden:ende 
[Le]de quade, om diete ftratfen vroech oft 
laet. Dus hebt hem alrijts voor ooghen, tzy 
dat ghy Akoopmãſchap doet, tzy dat ghy 
eetòft drincke:’t zy dat ghy [1] (peelt,doet 
her alinfijne tegen woordicheyt, Jwan- 
delt met hẽ, ende voor al, weet dac hy in[1] 
u herte tegenvvoordichis;handelcmet hem 
van uvve faken;[M jkieft eenen ſtaet des le- 
vens naer ſijnõ vville,ende let oockop uvve 
naturelijcke geneygelijckheyt : vvant defe 
isoock van Godt, ghelijck is alle (NJ geefte- 
lijckeef [o]tijdelijcke macht. Godt werc- 
ket al in al,ende aen-raeckt alle dingen vã 
d'een eynde tor d'ander fterckelijck, ende 
fchickt alle dinghen (oerelijck naer fijne al 
der-grootfte moghencheyt , wijsheyt ende 
goedcheyde. [ | 
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J— Her XI. CAPITTEI. | 

__ Geffeninge vande tegenvvoordicheydt Gods. 

IES bereydende Ghebedt, als boben. 
A A De voor- tellinghe der plaetſe is, t' aenſchouwen ge⸗ 
Ach een oneyndelyek licht / het welch deſe gheheele 

wereldt als een flippelken zijnde Boor ſtraelt / ende 
dooz licht:want deſe gheheele wereldt anderg uiet Sap.n. 

Dan een drzuppel Dauwe in Den morghen 
an Es — ie 

‚ Heer.point. Bemerckt o mine fiele/ alle De deelen 
des wereldts / ende alhet gene batterints/ oft boz 
ben is/de boſſchen / hallen / etc. Ten tweeden, het 
water: Ten derden/Be lacht: Cen vierden / het vierz 
Len vjfden/Den hemelende al het gene dat Daer int 

is ende dat hier met met allein gevonden en wordt / 
het welck Godt niet tot in’t binnenſte toeen Doo: 
grenideert / oock De plaetfe daer gin tegen waardes 
ick flaet / u / ende alle het gljene dat u aen-gaet/ 
oock de dinghen Die niet en zyn / ende De anepidez 
Icke plaetfen. B onghemeten Godt / mijnen Daz 
Der/hoe groet ig u huys! Fet dat ick in den hemel Pſalizs. 
klimme / daer zyt ghyis t dat ie neder-Daleter bels 
len / daer zyt ghy teghenwoordich:noch de hemelen 
Der hemelen en Kannen uniet begrypen. Geh, hoe 
Berblint zyn De Kinderen der menſchen / die u niet en 
Deeefen als haren Heere / niet lief en hebben als ha⸗ 

ren Dader/ noch en worden daor u haren Kontich 
te aenfchouWen / alg b2ome ſoldaten behoozen tg 

‚ Daenmiet verklorckt Joch verweckt hieer u ghe⸗ 
loove endeliefde. il: vn 

Hertz. point. Bemerckt dat Bodt al-omme tegen: 
woordich is / door ſyn weſen / macht / ende bp weſen. 
Cen eerſtẽ / door ſun weſen / wãt al omme is waer⸗ 
achtelyck de alder-heplichfte Deyvuldicheydt den 
Pader voorts brengende den Sone eit met hemden 
H. Geeſt / ſoo dat ghy al-hier geluchfalich fout Wez 

ſen / waer t by al-dien dat gp het licht ber glorie 
haddet:weet dan dar ghy tot geender tijt alleen en 
zyt:eñ draeght u met eerbiedinge in Godts tegen⸗ 
woordicheydt. Cen tweeden / door by · weſen: want 
hp alle dinghen kent / uwe bekoringhen / oock uwe 
ë k - vn Saddle nieren/ 

/ 
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nieren / ende al het gene dat u aen-gaetsvug ſoecht 
hem alleen te behaghen / beveelt het hem al/ die 
ſtreckt Van den eynde ot DÉ eynde / Daer onfe voor⸗ 
ſtenicheden onſeker zijn. Cen derden / doo? fijne 
macht / de welcke met de wysheydt ende goecheydt 
in alle gheſchapen dinghen upt ſchynt / in gewich⸗ 
te/ ghetal / mate / maniere / gedaente / ordee oft fchicz 
kinghe / ſubſtantie / kracht ende werckinghe / oor⸗ 
ſprone/ verloop / ende het eynde. Eñ deſe dingẽ wor⸗ 
Ben alle Ban odt geroert ende onder houden / deẽ 
geeft hy het weſen / d'ander het leven / d'andere Wel 
te paſſe te weſen / dander verſtandt te gebruycken; 
ſoo dat Waer’t bp al-Dien Dar hy fp ſelvẽ ontrocke / 
alte dinghen ſoüden teniet gaen. Cen laetſten / hy 
merckt foo wel hef gene dat naturelck is / als bo⸗ 

ven naturelyck; ſoo wel gene dat konſtelyck is/ 
als het gene Dat ſedelyck is ſoo Dat hy hier dao? gez 
Uck als De ficle in het lichaem han gekent wordẽ. 
Hpaenſchout ten laetfté in alle plaetfen/fao de goe⸗ 
de / als de quade / ende een- iegelyck als oft hy alleen 
inde Wereld: Ware. Ende wie ſal hem derren ver⸗ 
toornen / den welcken thieu verf duyſentmael hans 
dertich dupſenden neffens hem heeft ſtaende? Wie 
en fal w/o aonghemeten goedtheydt / niet beminnen/ 
Bie alle dinghen met uwen zeghen vervult / eñ ong 
al⸗ tudt teghen⸗woordich zyt ? wie en ſoude u niet 
vzeefen / o Deere / ende uwe ongrondeerlycke oor⸗ 
deelen Wwie en ſal voor u niet willen wercken 

alle dinghen al omme doet / ende Dat tot onſer 
ate. 

_ Het 3.poine. Bemerckt ten eerften/o menfch/ Ged 
ende De heplighe Dreyvuldichendt / binnen udie he 
al dooz · ſiet / eñ Dieper/ ende bafter met u vereenicht 
is / dan uwe ſiele met ulichaem, Ten tmeeden/ hoe 
dat Gp fyne volmaecktheden aen ſyne creaturẽ mez 
De-deplt/ende gack gen Ughevende het efen / Verz 
ftandt/etc.ende befonderlijck het geloove ende gras 
tie/Waer door ghy ſynen ſone zyt / ende Goe dat ghy 
doorhemgaet en ſtaet. Want in hem leeft eñ vaert 
She ende alle uwe litmaten / krachten / ende ſinnen / 
outfangen van hem haer weſen ende Be kracht ont 
te wercken: ja dar meer ig ghy agt van hem om⸗ 
ta mmert/ ghelyck een kindeken in het lichaem ie wide * — — ne 
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ſyne moeder / ende hy is u Voor eenen muer / voor 
_ gen bedde / ende tene voeſter: ghy zyt in hem ghe⸗ 
lhyck eeuen voghel inde lacht / eenen viſch in Het 
Water / oft gheſyck temandt Die in een grootlicht 

gheſtelt is /oft in een bier al-tnotg brandende / 
ende unochtaus niet verbrandende zende ghy (oudt 
ontwijffelyck in niet veranderen / Waer t fake dat, 
By ſy ſelven ontrocke. Cen derden / bemercht hoe 
Dat alle Dingen in uwe ſiele ghevonden Warden/ 
Godt ende De qischeele wereldt / De welcke doorz 
De poorten uwer ſinnen in u komt: Teu anderen/ 
goe dat uwe ſiele haer ſelven kent / bemindt / ghe⸗ 
enckt / ende een beeldt /ende een Waon-plaetfe van 

Godt is : dus maeckt een kamerken in u herte 
met de heplighes Catharina van Seren / al - vaer 
ghy den Deere faudr mogen aen - WiDden ende te 
rade gaen/ ghelyck fp van Den Heere vermaent if 
rk © mijne fiele bidt alsdus in het hepme- 
Bek / verblijdt u van Hen threſoor die Uvoor oogen 

18: verheugt uw dat huuwen beſchermer / ulicht / 
ende allen u goeðdt igsveracht alber ghene dat fie 
Goddelycke ooghen / die De fonne in Klaerhepdt 
Berre te boben gaen/mishaegbt. Stelt nw/ oalder⸗ 106. 17. 
goedertierenſten Heere nevens u / eñ wiens handt 
ghy vilt / laet teghen mp ſtryden: dat mjn herte 
niet gedeplt en zp/ende dat ic niet en vergae / maer 
dat ick mach vol-herden in De liefde / ende in u als 
leen / ende ghy / Heere in mp. 

Het 4 point. Bemerckt eenighe beſondere manie- 
re / daa? de weſcke Godt / ſonderlingh iu eenighe 
pPlaetſen ig. Cen eerſten / in den hemeſ / al· waer Gu 
fhne glorie vertoont / ende verlanght daer naer. 
Cen tweeden / hy is beſonderlyck op der aerden/ 
al-waer hy eenich teecken gheeft bau ſyne teghen⸗ 
Woordichendt / gheſyck als hp Gem aen den Paz 
triarch Jacob veropenbaerde / Die terſtondt ghe⸗ 
fepdt heeft: Dooꝛ· waer Godi is in deſe plaetfe / Gea. as. 
Ende ick en wiſt het niet: deſgeljer is pp in de kerc⸗ 
Ken ende bidt-plaetfen. Overleght hier verſcheydẽ 
in-fpraken Godts / ende bedanckt hem. Ten Derde, 
Bp ig ap eene befondere maniere in de rechtveerdi⸗ 
Bhe. Want die in De liefde blijft / die blyft in Godt 4 
ende Godt in bem, Cen wierden / in het es rg se 

| Cras 
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Sacrament deg Outaers. Ten vyfden / hy is in Herd 
hemel/aengaende fyne menſchelycke nature / eñ bez 
fchickt alhet ghene dat ons aen gaet. Siet in hae … 
veelderlep manieren Dat Godt u teghen woordich 
is / ende hoe na Dat Hp byuis / ende hoe Verre datbp 
nochtãas van uis/als ghy ſondicht / hem vergramt / 

Pals, ende hem vergheer? GBeere wat is denmenſch dat 
ghy zynder zyt ghedachtich? Kd 

Het s point. Bemerckt ten eerften / hoe ſchandich 
Pai het 18/ vat Godt al-omme beſich is / ende alle 
dinghen ovder-hout om uwent wilſſe / door afte din⸗ 
ghen u tot fijne licfde treckt / u ontallycke weldadẽ 
doet (want al het ghene dat eenighe creature ghe⸗ 
daen Wardt / Wordt ghedaen ten opſichte van den 
menſche / ende over ſulcks wordt het den menſche 
gedaen)dar hp u bewaert van menigerley quaden/ — 
(‘waut geen quaet en iſſer Dat unter en ſoude Konz 
nen toe Kamemende dat ghy hemnachtans niet gez 

Gree. Na. Dachtich en zyt! Den 1. Gregorius Hazianzenust 
5 feaht:dat Wp foo dickWijlg niet en behoorde anfen 

aeſſem te her halen alg Wop Wel en behoorde Bodt 
ghedachtich te wefen. Want Godt doet ons ghe⸗ 
puerichinck weldadẽ aen / ett. Bemerckt ten tees 
den / dat deſe geffeninghe ſoo noodtſakelyck is / dat 
Dionpſius Kicheliug Wel derret ſeggen: de beſon⸗ 
derlycke oorſake te zyn / datter ſoo luttel menſchen 
tot De volmaecktheÿdt gheraken / door dien dat fr 
Baer tot andere oeffeningen begeven / ende niet tat 
deſe / ende hyvoeght daer bp: Laet unten minften bez 
weghen om deſe oeffeningen dick wyls te gebruyc⸗ 
ken / de vermaninghen der heylighe Paderen / die 
alle-gader Pfamen alg van eenen Meeſter / te wetẽ / 
Den H. Gheeſt geleert zunde / ons tot deſe oeffenin⸗ 
gie vermanen Bemerckt ten derden / hoe groote⸗ 
eks dat dit onſen S. V. Ignatius gheacht heeft; 

dit by⸗na alleen gheduerichlyck in · dzuckende / ende 
met den Konincklycken Propheet David ende an⸗ 
Berebeplighen ghebaupekende. Cen vierden / hoe 
grootelycks dat Dit de heylighe Schrifture recom⸗ 
mandeert / ſeggende:Soeckt den Heere / ende wort 
vVverſterckt / ſoerkt fijn aenſicht al-tydt. An alle uwe 

PGlros _meghen deuckt op den Veere, ende hy faluwe Wez 
ghen stieren. Ende Weder-om/ hae dickmaels ver⸗ 

, maent 

zianz. orat. 
de cura 
pauperibus 
preftanda. 
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maent ong onfen Salich-maaer alleen tot het ghez 
bed:3ja dat meer i8/ hp Geeft gheſeydt: Men moet 
al-tydr bidden. Cen vyfden / hoe dar deſe oeffeninge 
ons de Engelen ende geluckſalige gelyck maeckt / 
Die al tydt het aenſicht van den hemelſchen Dader 
aenfchonwen. Want Get agenſchouwende leven is 
Bier in Defe Wereldt een beghinfel Lan ange ſalich⸗ 
hendt. Een feften/aen-fiet de profijten/ Die hier upt 
fpeupren. Cen eerſten / het gheeft ong De ſupvperheyt 
des herten/ende het beyryt ons ban de fanden: gez 
Eek bet ghebeurt ig aen de vermaerde Chais / ende 
Den D.C pheem. Cen tweede, hier Doop over Winne 
Wp de bekoringen / gelijck het blyckt in Suſanna. 
Cude fander defe oeffeninge Woet den menſch terz 
ſtondt aft een beefte daor onkupfhept/oft eene dup⸗ 
Bel door grammoedichepdt / gheſyck eenen ſekeren 
Autheur feer wel ſeght. Cen derden / hier door ver⸗ 

Luc. 16. 

Dan: 13. 

kryghtmeneene gheftadichept des hercen tt ghe⸗ 
bedt / ende een fkantvaftichept in teghen-fpoet/ alg 
Wp het al ontfanghen bau de handt Lan Godtal- … 
machtich Cen vierdẽ / men verkrijght oock De vol⸗ 
maecktheyodt ban alle deughden. Want door deſe 
oeffeninghe Wordt het herte met Godt vereenicht 
ende verſicht / foo Dat men het fel ve oock uytwen⸗ 
delijck kan bemercken; ghelijckerwijs dat de ſter⸗ 
ren lichten / teghen over de Sonne gheſtelt zijnde. 
Cen bijfden/het brꝛenght voordts eene groote lief⸗ 
de van Godt / ende gheeſtelijcke vertrooſtinghen: 
want ghelijck de Schrifture van dl tas ſeght: In Eccli. 49. 
alle manden fal fijne gedenchenifje als honich foet 
Worden/ende ghelijck dat mufijck-fpel in de maelz 
tijdt des mijns. Len laetften/ over leght wat dat 
in meufchelijche faken doen foude de tegijen-Waoz- 
dicheydt Lan eenen Koninck / Dader, Mechter; 
Deiendt / Brupdegom: be Fantepue ban alle goet/ 
in de teghen woordichepdt Lau eenen Die dorſtich 
issher Broodt in hem befluptende alle foeteljcken 
fitake/vooz eenen hongherighen geftelt zijnde: het 
ele doet aen Den menſchen De tegen Moozdichent 

van Godt al-machtich. 

Gke- 
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Ghebedrom de teghen-vvoordicheydt Godrà- 
te verkrijghen. 

D* hemelen vertellen uwe glorie ,o oneyndelijchen Godt, 
ende alle creaturen roepen in mijneooren : Groot is deë 

NHeers, ende groot ús fijne macht, maer ooc mijne redene befpeurt 
# in deſe uwe weghen, ende vindt u : Want àl - omme fchijnt 
“ytuwe wijsheyd: ‚mächt, ende goedtheyat, ende Wy leven, 
voeren „ende zijn in u, ghelijck zene fpongieun het midden van 
de zee ende eenen voghel in de Locht ; ende hoe komet dat ick u 
niet teghenwoordich en kenneẽghy aen-fict my gheduerichlick. 
ghy bemerckt alle mijne weghen met uwe ſcherp fienige oogen, 
veel Klaerder dande Sonne „ende ich en ſie u niet dienochtans 
äl-omme zijt,ende uwe vvoon-placf un mijn berte hebt, bopen 
my den tbroon uWesrtjchs. Ghy zijt rondt-om my ghelijck het 
Water ‚de lacht „ende het vier „endeghy zijteen zee van allé 
goedersende hoe al ick konnen vlieden vanw aenfchijn?oft ons. 
beterte ſegghen, Waer om en faluch met vreefe ende bevinght 
nier Wandelen in uwe Goddelgche teghen- woordicheydr, e 
vechtveerdighen Rechter ende goedertieren Vader! Ist Wel mo- 
ghelijck dat. den menfch kan vergheten den ghenen die hem ad 
fchapen heeft „ende die hem ontällijche Wel - daden beweſen 
beeft? Siet al het ghene datter ghevonden Wordt, is om mijnent 
Wille,niet voor hem, noch voor u;maer voepen eenpaerlyek, dat 
schu fonde lef hebben ende bemannen „ende dat ich u nimmer 
meer en verghete,dee my tot gheender tijden en vergheet, al ben 
ich wweslattelindachtich, ende en houde niet op van my als der- 

ey weldaden te bewijfen. VV at ie doch den mienfch dat ghy 
fijns ghedachtich zijt? Ende al waer r dar dit barrel Ware, en 
perverfcht onsnochtans de memorie niet het over-denchen van 
# Biter lijden ende frmerten? ende en Worden Wy niet ver= 
Weckt om u vierichlijck ghedachrtich se Wefen , door de groote, 
liefde die ghy óns toont, dat ghy al-tijdt met ons hebt pvillen 

vveſen in her hooch-pveerdich H.Sacramen:?0 lief. hebber der 
menſchen, hoe komet, aen-gheſien dat ichu in foo veel venſchey⸗ 

Ade 
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den manierenteghen-Woordich hebbe, ende dat felve ghelaove, 
erideu nochtans nieren ontfie, niet er beminne oft en eere gelijck, 
dat betaemt? wat falickdoen,o mijnen Godt, mijne toe-vlucht, 
mijne hope, mijne glorie ende mijne blijdfchap? ghy kent my 
alleen vertrooſten ghy zijt alleë,die my ront verftercken.Komt 
ende verthoont my u aen-fchijn, ende meert u We woon- plaetſe 4 
by my. Stelt u alseenen ſeghel op mijn herte als een teecken op Cant®. 
mijnen arme, op dat ickin u ghedurichlijckimach blijven; ende 
in uvyve liefde, o dat ick mach wandelen voor uwe Goddelijche 
„oaghen „alle de dagen mijns levens,endedat ick in der eeuwich 
beydtẽu aen-ficht mach aen-fchouwen,u die daer zijt het ver= 

dangken, ende de begheerte mijnder ooghen, Amen. 

‘Manieren ende Pratijcken om de teghen-woor- 
’ dicheydt Godts te beoeffenen. 

B Emerckt ten eerſten met der herten / ende in eene ſtille Godt is allt 
MBplactſe / in het ghene bar gp teghen woordelijck ſult dinghen. 
fien/al-daer Godt door fijn weſen / bp-Wefen eñ macht: 
Ten eerſten / door fijn wefen: want hier door / geljc bove Doo: (jn we 
_ghefept is/berbu!t hp hemel ende aerde/ ende Hp ig heel [SL 
meer vereenight aen elcke creaturte/ dandefieleaenbet — 
lichaem Ten tweeden / daor ſyn bp-Wefen: want bu alte a fijn bp- 
dingen claerlijck ende beſchendelijck kent/ ende dat bart AE 
der ceulwichept/ ende door⸗grondeert onſe nieren / ende 

_ Ónsberte. Ten derden / door fijne macht ; want alle din: Booz fijne 
gen geeft hp date zijn ende onderhouden waden / ende macht. 
Wwerckt oock daag De felbe , Doet dit befanderlijck als u 
eenighe teghenhepdt aber-komt/ oft alg u iemant eeni⸗ 
ghe weldaedt bewÿſt / op dat her al mach gheftiert woz⸗ 
Ben tot den ghenen ban Den welcken alle dingen boozt- 
komen. pe 

Ten tweeden / oberleght hae dat Wp in hem lebẽ / roe⸗ My leven en⸗ 
ren / aeſſemen ende wandelen / zunde al-omme van hem de Wandelen 
om ringhelt ende om· cinghelt. in Gode 

Ten derden / oeffent deſe teghenwoordicheydt Godts 
op eene beſondere maniere na de H.communie: ende Dit 
niet alleen gheloovende / ende door ober-peplinghe met 
redene/u boo? soghen ffellende / maer hier bp boegende 
Bheloof/bapeendeliefde. 

Aaa Ten 
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Een Bierden | aenftet hemm als deu ghenen die npt Dew 

bemet alle uwe ganghen eude wercken gade Matt, 
Men moet: Een vüfden / dat gip zijt algecnen tEpel bau den hep⸗ 
Goot at ſjn lighen Gheeſt / ende arn-bidt Bódt in ': facraficie ban u 
ane herte / ende gaet hem aldaer te rade gheljck Mopyſes út 
gade gaen, het tabernakel. Want wat wijshert ſoude her weſen / de 

eeuwighe Wishepdtende Waerheyt bp hem te hebben / 
ende niet ſorghvnuldich te weſen om ſünen wille ende 
raedt tender braghensaen-glefien dat hn den Koninck 
ende den Heere Der henz-krachten 15. 

Ten feftert/ aernmerckt neerftelijck De creature met He 
Welcke de Soddelijcke wijshepdt haer-felbert geweer: 
Bight heeft te verghelijcken / ghelyckerdohs zijn eenen 

Leruw /een Lam / eenen hoeck ſteen / ctt. oft vã de welez 
Ben Deir he hy heeft willẽ lijden. Aldus Wiert den B, Franciſcus 
ciſcus. upter-maten ſeer beweeght / aen ſiende een lammeken: 

ernen anderen ſtierde alle dingen / die hem te voren quaz 
men tot het lijden ang Heeren / bp exẽxel / als hy een leet 
ſach / oft eenich ghekrifch baarde / oft het gheklop Lear 
bameren/oft dat hu het fach reghenen: want hp met een 

_ Banckbaer heete overdocht den bloedighen reghen / ende 
het ghereedtfchap ban bet lijden onſes Salich⸗makers. 

Aue creaturẽ Fen ſevenſten/ wo konnen oock alle be crcaturen als 
— Godts weldaden / bemercken / ende ons laten voorſtaen 
pelijchen lof, Dat wp De ſelbe tot ons hooren ſpreken: Ontfanght, gheeft 

vvederom,endevvacht u vvel:want is't datſe de menſchen 

iet gheben/het welck van de milde handt Sodts komt / 
fp berepfchen oock deſgeljcks dat wp Gode danckbaer 
zijn / ende dat bp ons wel wachten ban Be ſelvete mis⸗ 
bruptken / ende Dat het behoortijck ig Dat Wp onfe liefde 
Wederom tot gem keeren. 

Ten achtſten / hetis feer profiftich am De liefde ende 
de ghehoorſaemhendt te bermeerderen dat ts tot alder⸗ 
lep balmaecktheden Godt t’ asnfchouwen in alle redes 

Godt moet lijcke crearuren. Pierom cert in alle oberften/foo geeftes 
AT nt lijcke als wereldtljcke / Godt al machtich/ ende neemt 
toozven, Dare gheboden als eerte ſtemme De welcke ban Godt 

komt: Want den ghenen / die u hoort / die hoort mp ſeght 
ounſen Dalich-maker; ende die u verſmaedt / verſmaedt 
my. 
Icxk bermane hier dat het profiftelijcker is Dat men 
met Der hersen / Dan met de ghedachten de teghenwaazs 

Dichepdt 
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Bichepde Gades ocffent/ ende dat het beter is met Bode 
te ſpreken / dan alleen iet te oberdencken; ja de affectie 
brenght beel bemerekinghen bau (elf mede/ als zunde 
De fontepste Der feler.. Eh AR id 
- Een oodtmoedich ghebedt / ende het felbe dick-Wij's 
herhaelt ende uot liefe gheſproken / plach ghemeynlek 
deſe gaven boordts te benghen.Hier toe helpt oock ſeer 
bet ghebrunck van eenige uptwwendighe teeckenen / ghe⸗ 
Wijck ſoude mogen weſen ban eenen rinck / van het horo⸗ 
logie / aft het leen bande klocke / eenich beeldt „etc. 

| Schier-Ghebedekens. | 
E“ vvile aen ficht van my nier af keeren, en vvijdt niet Pſalm. 25, 

4 vvech in uvver gram{chappen van uvven dienaer. 

VVanneer (al ick komen ende openbaren voor 't aen-{chijn Pfalm. gr, 
* Godts. 

Siet op my, ende 
_ ende arm. £ —— 
De ooghen des Heeren zijn op de rechtveerdighe, ende fijn Pſal 33. 
ooren in hunne ghebeden. 

Ghelijck de aoghen der -dienft-vrouvven op de handen van. Píalm.r22, 
haerdervfouvven , al foo zijn onsooghen tot den Heere 

_ onfen Godt, tor dar hy onfer ontfermt. li 
Ist dat ick in den hemel klimme daer zijt ghy, is t dat ick ne- pſalm. 138. 
„ det-dale eer hellen daer zijt ghy. teghen-vvoordich. · 
————— den Heere is op defe plactle, ende ick en vviſt Gen.2g, 
at niet. 

ontfermt u mijnder , vvantick ben eenich pſal a4. 

Her XIL CArirtar. 
Oeffeninghe van de liefde Godts. 

| 

* 

Emerckt ten eerſten / Dat de liefde is eene bewe⸗ Dat de liefde 
* —— des (wilg tot eenich goet. Ten timees ie. 
den / dat De ſelve tweederlen is / deerſte begeerlyck / Zeheerlye⸗ 
waer door fy iet lief arj vlek ans epgen profijt: konefde. 
De tweede Gan vrientſchap / waer Door wp eene fake Lieſde van 
beminnen / aen De welcke wu eenich gaet wẽſchen. vrientſchap· 
Ten Derden / aengefien Dat top niet begheerlijck en 
zjn nae iet Dat ong on-bekent is / ſoo bemerekt Dat 
De kenniffe ban het goedt/ den oorſpronck ig ban de 
liefde. Ende defe keniffe is drüderlen; Weerite / waer 
boeg het goedt bekent wort / is doo? hooren ſeggen / 

Haa 2 ghelijck 
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aheljck affer verhaelt wordt Dat den wijn goedt is: 
ten tweeden (Door Get gheſicht:ten Derden) door den 
finaeck. Hooren / in de liefde Godts / ie Der ghener 
Die eerſt bheghinnen ;ften / Gan Die eentghen boordt 
gantk ghedaen Gebben; ende het ſmaken / ban die 

izieess.  Bed-maeckt zijn. Hoordt mu hoorde / ſeght den Pro⸗ 
pPheet / ende eet Get goedt. Hu bevmaent ten tweeden / 

pals. Weeſt ledich ende beſiet't welck eughen is / den ghe⸗ 
7nen Die eentghen boordt⸗ganck doen. Ten derden / 

Smaecht ende fiet. 
Bemerckt ten tweeden / Dat hier vpt volght hee 

datter meerder goedt is / hoe dat het lieffelcker is / 
is’t fake nochtans Dat het ghenoech bekent ís. 
waant Dit is het eeuwich leben / ſeght den heere / 
datſe u kennen /Die alleen den waerachtighen Godt 

Joan i7. _ sirjende Die ghu gheſonden hebt Jeſum Eheiftum. 
Meditatie van de liefde Godts. 

Het eerſte voor-bereydtſel. Steltu in Godts teghen 
fuoordichepdt. — F0 

Het 2 bereydefel, Bidt hem / Dat hu u fGne liefde milt 
gheben / t welck et meejte is Gan alle fne gaven. 

JEt iu point Bemerckt Dat de Goddelücke Maje⸗ 
ſtent u Dee krachten ghegheven heeft / de memo⸗ 

rie het berſtandt / ende Den mille: ende dat deſe als 
tafereelen zin / De welcke gan hare boor·woꝛrpſels / 

xrach⸗ Oft berbetert / aft el bedorven worden. Maer Daer 
rats), Em ie gheen edelder Dan den wille„Want hoedanich 
vatcesclan. „ De liefde is / foo-Danici 19 oock Den menſch: ende de 
De lieide 18 Liefde is ſulcks alg defake Die meu bemint. Dus is 
ek aen de ’$ bp al-Dien Dat ap tet goedts bemindt / ſoo zit 
ka Ene men abhp goedt; ts ’t Dat het quaedt is / foo zůt ghu oock 

benuadt · quacdt/is’t dat het ghene’telck ghu bemindt een 
N al-der-bejte fake ig / foo ſult ghu ſeer goedt efen: 

tuaut De frele is voor · waer meerv daer ſu bemindt / 
dan daerſe het leben gheeft / ende moedt bereenight 
met het ghene datfe bemindt /ende wordt het ſelbe 
onder-tuorpen / ende in Het ſelve ghelück gheeundt 
ende gevoelt in Haer allen d' affectten dev ſelber 
even als haervepghen; want Die de rück dommen 
ende De ſchoonheudt bemindt / en ghevoelt die De 
heranderinghen dev felter niet £ Ie’ dat — — 
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gaet / ſoo bergaet oock met eenen deſiele / Die hier 
aen ghekleeft is. Is ſu droevich / ſuis oock Dever cij. 
Is fu blúde/ ſu is dock mede blijde / ende twel te bre⸗ 
Den Hoe veel ſaligher is't met Wodt vereenight 
te weſen / ende eeuen gheeſt met hem te hebben / ja 
pock Bodt ghelück te weſen / naer het ſegghen ban 
deſe Schrifture: Ick hebbe abefendt / Dijn züt go⸗ 
Den Want ſulcken fiele bevmach’t al / in Den ghe⸗ 
nen Die haer verſterckt / ende ſu en breeſt niet / pehal ⸗· 
ben hem. Dug flupt Dit bp u ſelsen / dat ghu den BieBodthe 
al-der-beftert tilt weſen / Den al-Der-befter Godt mur 5 
beminneude:want is’t dat ap De al-Der-fchoonite ah tid 
dinghen foudt konnen ende megen aenſchouwen / 
ick en gheloobe niet Dat gijp foy dwaes ſoudt mile 
fen weſen /Dat ghu lieber eenighe leelücke oft grou⸗ 
welijcke dinghen ſoudt millen aen ſien? waert bu 
al-Bien / dat afp eene ſoete melodije ſoudt moghen 
hooren /foudt abu lieber een qualck luuende wil⸗ 
len aen-hoozen ⸗Ist ſake dan dat ghu Booz uive 
finnen foeckt / het ghene dat De ſelbe al-Der-mecit 
foude kannen vermalten / waer om en foeckt ghu 
boor uwe liefde gack niet Het al-det-bejie goedt / OP 
Bat ghu tot de meefte geedthendtfeudt moghen ge: 
raken maer ghu veronachtſaemt vock het ſelbe / al 
hebt ghu dat aen de handt, Want Daer ent wordt 
niet weerdigher oft koſtelücker ghevonden Dan 
Godtende fyne goedthepdt : hier om mijne freie 
neemt Goar u/ dat gijn met bollen toe-jtaen fuit Lief 
hebben ende beminnen het alder-meeite goedt ende 
ghebruuckt bp u ſelben Defe vedene : fe 't fake Date 
ter eenighe wel⸗ luſte / ruſte ofc tijdelijck goedt te ber 
minnen is / ſoo moet Godt bogen al bemint wordẽ; 
want al het gene Dat men ſaude konnen wenſchen / 
en ig met hem niet te berghelijtken Ja is 'tDat Cant,s. 
eenen menſch gheeft allen het gocdt fijns huus beo? 
Be liefde /foo fal hu dat teghen Be liefde gherekent 
als voor niet Gerfmaden, Fe’t fake dan Dat tuſſthen 
Defe twee dinghen geene ghelückeniſſe en kan gez 
benden wordẽ / ſoo moet neen Dodt boys al bemin 
nen. Want is't Dat ick fet beminne / opyermidts Dar Aufelmus.- 
het goedt ig / ſoo moet ick boor⸗·maer meer bemin: 
Ren, het gene Dat duuſendt·mael beter ig, Waeram 

aas Laapt 
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Isopt abn dan herwaerts / eñ derwaerts / o menſch / 
ſoeckende De goedẽ uier ſiele / ende uwes üchaems⸗ 
Bemindt cen goedt / het welck alle goeden t ſamen 
in Gem beſſlunt / ende het is ghenoech. haters 

Godt ig ben Herz. point. Bemerekt waerom Dat afp iet bes 
wi sch gelijck mindt ;Ten eerſten / Door Dien Dat abu ober· een· 
Bats mog Kemer ban nature / aldus bemindt alle Dier (ng gee 
bemint. ee TEK. Ende op dat hierv nict en ſoude ontbreken / foo 
tuozjdatre … Heeft Den genen Die onftetbelijck twas, onfe ſterbe⸗ 

lijcke nature gen willen nemen Die van der reeuwit⸗ 
heyt was / is willen worden een kindeken ban eent 
dath. Is't ſake dan / dat ghu den menſch lief hebt / 
Die met u menfch gheworden is / hoe beel te lieber 
moet ghu Godt hebben / die om uwe t wille menſth 
gheworden is. J Manette 
Ten tweeden / Daar Dien Dat den genen Die ap 
bemindt / tegenwoordich is. Maer wie is u naerder 
Ban Godt / die u op een ſonderlinghe maniere naer 
by is Door ſÿn weſen / by· weſen / ende macht: Siu 
waert binnen / ſeght den heuligen Auguſtinus / ende 
ick bunten / ende daer ſochte ick u / ende ep De ſcthoone 
dinghen / de welcke ghy gijemaeckt Hebt / was ick 
berballen:ghu waert met mu / ende ick en was met 
u niet: De dinghen hielen mp verre Gan u / De welt⸗ 
J dat fp tn u niet en warẽ / fp on ſouden niet 

efen. — RE WE 
Den mesh Ten Derden / men Heeft iemant lief / door Dien Dat 
en geeft wiee hu profütich te. Ende wie wordt Daer ghevonden / 
— 55 dat Die One nutter is Dan Godt Wie heeft u meer ghe⸗ 
SOE gegen in uwe todelüÿcke goederen / ende vjckdome 

men meer in ghetal / ghedurigher / beter ende ghe⸗ 
Rom.2. riebelicker? Bie ſyÿnen eyghen Sone niet on heeft 

…… _ Bhefpaert/ maer heeft den ſelven voor ong alle ghe⸗ 
gheben. Ja dat meer ie / daer en is gheen goedt / het 
welck Gan hem niet en komt. Alle alder · beſte gabe 
ende alle bolmaeckte ghifte komt ons Gan boven. 
Wie ſult gip eer Geininnen 5 De fontenne waer unt 
alle gaedt Jomt / aft De gate, Door De welcke Dit tat 
uikgintfOodt die den oorſpronck te / oft Den ghenen 
bie het ſelve tot u hrenght· Sodt is Ben oorſpronck 
fn rele / hu is die in alle creaturen mede werckt / 
yu berwerkt De milde ende goedt · hertighe / — 
A ONE Mt STE AO à 5 aen 
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feent Die eenighen af-keer Ban malckanderen hehe 

en / hu is't alleen Die fijne hant opent ende berbult 
alle dieren met ſyÿnen ſeghen ende benedictie. 
Gen bierden/men be mindt iemant / door Dien Dat man en ie 

hp lieffelüjck / minſaem / oft ſoethertich is. Maer wie met trunfse- 
iſſer doch lieffelücker dan ghuzit / o Heere Bodt? mer dã Gort 
Ick hebbe den heere — Jacob / aenficijt Gen. 32. 
teghen aenſicht / ende müne ſiele is ſalich ghewor⸗ 
Ben. Bierom heeft u / o heere / mijn heete gheſeudt; 
jn genſicht heeft u gheſocht / u aenſicht ſal icko 
Heere ſoecken. a fs den f 

Ten bijfden / mu beminnen iemant door Dien Dat Yemait eu 
hu ons beſtaet / ghelück onfe duders: miet münen erde —J 
Sodt / mijnen Schepper / en heb ick Gan u niet ber⸗ sort. 
kreghen het ghene dat ick ben: Eu ie Up niet Uwen Deurze. 
Dader/o mute ſiele / einen goeden / eñ voorſichtigen 
Dader die u geſchapen / gemaeckt / eñ beſeten heẽft⸗ 
Ju heeft hem hier en boven geweerdight te worden 

onſen broeder / ende boo ſjne broeders fijne ſiele te 
aude te ſtellen. Ja dat meer is / hu ſeght klaer⸗ 
ück: Ben ghenen Die den wille doetwan münen hee 
melſchen Ddader / die ig münen broeder / ſuſter ende 
Moeder. Ten laetſten / hp ts utwen brudegom / Die Ore z, 
gheſeudt heeft : Ick fal u mp trouwen in't gheloof. 
® Sacrament in der waerheudt ſeer groot / ende 
gen groot / ende ſonderlingh teecken van cene uut- 
nemende bevinbertichepdt / ende liefde! 

Een festen /met eenen ghetroumen betendt/feabt sont ig va: 
Den wWüſe man en is niette verghelijcken, Deſen aer-getrous 
bemindt men Dickie meer dan ſynen enghen ſten briende, 
broeder: maer mijnen ghetrouwen Griendt te mz 
nen Godt. Bant ban fue briendtſtap en worde ick 
niet wat-ghefloten doot eeen nieuwen Getendt Die 
eerjtaen komt. 

Her3.point. Bemerckt wat perfoonen ende wat Onis be fou 
Dat ain in deſe wereldt lief helt ; et onder vꝛaeght pr 
u felben waer om Dat ghuſe affectie draeght / ende gacat. 
ſtelt Defe liefde tot Godt die den oorſpronck ban 
alles ig /endefenht : Shu hebt deſe dinghen / a 
Meere ghemaeckt / die ſthoon züt / oant ſu zün 
gockfcijoan : gho die goedt zyt / want ſu sijn goede: aAugus. 
BĲR ie zijt / want (oock zjn; maes fis en zn * 
cas aa oe 
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faafchaon / niet fao goedt / often zjn aorkal-foo 
niet ahelek ghu / Die st haren Sthepper / bp den 
weicken / alg andere dinghen worden gheleken / ſoo 
en zin ſu noth ſtrhoon / noch goedt / ja Dat meer is / 
en zóu sock niet. Gn J 

GHEBEDT.' 

Vv tefal my gheven vederen als van eender duyve, ende 
ick fal vlieghenende ruſten inu mijnen Godt?yrant — 

vvaer falick ruste vinden anders dan in u2van vvie,door vvie, 
ende in vrien alledsnghen gevonden vvorden; die alleen onver= 
anderlijck eeuwvichs,den alder-besten,den alder-goedertierësten 
ende den alder-nrinnelijck flen xijt. Vaer fal den blinden gaen 
dan tot u, die het ceuvvichlicht zet verlichtende alle menfchen? 
V Vaer mede fal mijn herte verfaedt vwordendan metu, diede 
vvaer-achtighe ruſte zit? Is tdat iemandt eenighe foeticheydt 
begheert ghy zijt d'on-fprekelijcke foeticheyt,ende ghy zijt vers 
makelijck, Ist datter iemandt ghevonden vvort die de fchoon- 
beydt behaeght, ghy zijt fchoon mijne alder-liefffe, vvit-blinc- 
kende,ende voot-vervvich den alder ſchoõſten onder de geboren 
der menſchen, naer den vvelchen d Enqhelen verlanghen Paen= 
fchouvven,VPaerom fal ichu dan verlaten,diede fonteyne zijt 
van allen goedt ende ſchoonheydt ende my heeren tot deputten, 
die gheen pvater en konnen houden, dat is, tot de ijdele creatu= 
ren? Hebbeick voel oyt verfacdt ghe weeſt, met de ghene, die ich, 
ghenoten heb? En ben ick niet eer daer door ghelijck gheterght 
gheweeft? Ist datter iemandt isdie naer fijn ghemack ſtaet, 
ghy zijt d op-rechte ruſte in der eeuwicheydt, ghy zijt de ghee 
nocchte der fielen, ghy zijt den gbenen in den Welcken ick my 
fal glorieren: lot dat ick mijn vermaech Wil nemen iniemandt 
hief te bebben, Waer om en falick niet beminnen het opperſte 
goedt „ende den ghenen,die my bemindt, o on-fprekelijcke ende 
on-eyndelsjcke hefde, die my voor den beghinne des wereldtsbe= 
windt hebt,die my alomme panden wwer liefden achter-gelaten 
hebt, die in duyſendt ende duyfent-der-hande manieren in elche 
creature int beſonder uvve liefde tot my-waerts berveſen hebt, 

4 
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Ay my, Heere, wee den ghenen, die ſoo verſteent van herten is, 
dart hy door defe liefde niet vermorv vet en Wordt, oft ten min- 

fen door de felpe niet verwermt en Wordt. Ghy over-valt my 
amet Wel-daden, ende ich blijve al even flouw ; ghy bewaert my 
ende draeght my ghelijcher-®ijs een kindeken placht gedra 
ghen te Worden, jae dat meer is ghy waſcht af mijne melaetfch-- 

_ beyde, ende mijne fonden met u dier-baer bloede „ Verbacſtu, 
ghy hemelen hier over, ende ghy hare poorten weeft feer ver= 
Woest, Want den Heere heeft hem gheweerdight ons groote 

Wel-daden te doen. Komt ghy alle, die Godt vreeft ende bemint, 
ende ick (al u verkondigen Wat by mijne fiele al ghedaen heeft, 
by heeft my gheleydt in fijnen Wijn-kelder, hy heeft in my de 
hoefde ghefchickt.O ghy Cherubiynenende Seraphijnen, dieuwe 
voeten ende aenfichten overdeckt, door dien dat ghy beſchaemt 
zijt,dat ghy foo grooten goedt als sonen Godt, niet meer en bee 
mindt ; lende by en is nochtans voor u niet ghestorven, noch en 
heeft u niet ghewaffchen tn fijn bloedt „noch en heeft om uwen 
£ Wille gheen dry-en-dertich jaren gheflacft „ende veel gheleden, 
maer hy heeft u meteen woordeken ghefchapen. O Heere, men Bont is aties 
foude moghen ſegghen, dat ghy gelijck dronchen zijt van liefde, — 
die deſe Dalila dus behert : en Weet ghy niet, datſe u verraden ven menfcs, 

beeft aen de Philistijnen uwe ghefWore vijanden: Ghy Weerdt — 
al Wel,o Heere, maer ghy zijt verduldich, ende lanch-moed:ch 
overde boosheydt der menfchen; ende als wy u begbeckt ende 
befpot hehben, ende dat onfe fiele geboeleert heeft met veel min- 
naers, ſoo ontfanght ghyfe nochtans alffe weder-om keert tot u. 
Ende fal 't Wel moghelijck weſen datſe u noch Weder om ſoude 
konnen vergheten „ende haer foude hounen begbeven tot eene 
verganckelijcke afigeure?by is voor-Waer des doodts Weerdich, 
o Heere Tefu,die voor u vveyghert televen. Ick fal u leven,dien 
alle creaturen leven : vwant die uniet en leeft, die is nu ander- 
vverf doodt. Ick fal u danleven , die voor my alleen gheleeft 
bebt, ende ghearbeydt hebt, ghestornen zijt, die my dit al ghe- 
gheven hebt, dat inde vvereldtis; ende vvaer't dat dit nieb 
ghenoech en vaer ghy ſoudt daer on-tvvijfelijch noch meer bp 

…_Boeghen.Maero Heere, vrie heeft defe dinghen van uvve hande 
zi Aas ghefocht 
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ghefocht2fy en werfaden my niet „fy on vermaken my gheenftins, 
maer quellen my ; vant (y roepen aen mijne ooren van uvve. 
fchoonheydt ende goedtheydt: ende naz-de-mael dat ghy verre 
zijt van de uyt-vvendighe ooghen, ende èn 't binnenfte mijnder 
herten, foo hijghende naer mijnen aeſſem foecke ichu, ende sch, 
en vinde u nochtans niet. Verthoont my waen-ficht, ende het is 
any ghenoech„verthoont my u aen. ficht; komt,vvant ick naer u 
werfuchtervvaer om keert ghyn aen-ficht van my? ie'tdat ghy 
my ghevvandt hebt met uvve hefde,gheneest my met de foetich- 
heydt der felver . Maer dat uvven vile nochtans gheſchiede; 
goet bet ghenedat u belieft niet dat my aen-gbenaem is. I°tdat 
ghy u vanmy vertrecket,zijt ghebenedijdt ende ghe-eert in der 
seuwvicheydt; is°t dat ghy eock tot my komt, gbebenedijdt moet 
ghy vvefen. Nochtans en verlaet my niet t eene-mael, noch 
en gact niet verre van my, ende en laet my niet ineen vervvoest 
landt ‚ maertreckt my naer u, ende dat mijne fiele al -tijdt 
meerzy, daer-fe bemindt, dan daer-feleeft . Ay my, vvant 
mijne vvooninghe # verlenght! Maer aen-ghefien, dat u dat al- 
dus belieft heeft, foo believet my oock zvel … V Vant iek hebbe u 
mijnen vville op ghedraghan, i hehoort h jy toe. Ick en begheere 
niet o Heere:dat ghy innmermeer het mes vveder om gheeft inde 
handen van u kindt. Ick hebbe w fiele ende lichaem op-ghedra= 
ghen; bevvaertfe endefchicktfe tot uvven dienft, ghelijck u dit. 
bebaghelijch is: Ick begheere al-tijdt een met ute vvefen „ende 
anders niet te poelen dan om wvven t vville. Nochtans cene 
kleynebede fal ick van u begheeren , ick verkope dat ghy mijn 
aen-ficht niet en fult beſchacmt maken. O Heere en verlaet my 
miet, ende en vergheer my tot gheender tijdt : noch en laet niet 
toe,dat icku oyt verghete. Dat my de ib Li over-valle, 
dan dat ich fonderuleve, oft dat ich u mis-haghe. Maer ver- 
beent my dat ick u mach beminnen, ende eenen-ieghelijcken. 

trecken tot uvre liefde. VVant ghy ghebiedt ons die felver,ende 
dreyght ons.is’t dat vvy andersdoen „al it dat vvy uvver liefde 
on-vveerdich zijn; maer ghy zijt dit overtreffelijck vveerdich, 
om pan eenen-iegbelijcken bemindt te vvorden. Maer, Heere, 
vrat ben ick doch , oftpvas batetu, dat ghy — es 

A Pe On AE hiene emindt 
"rk 
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bemint te word ende ten xy 5 ich hee ſelve doe,foo zijt 
ghy op my vergramt,ende ghy dreyghe my grootelijcks te frraf- 

en?en is defe ellende nret groot genocch, dat icku, niet en bemin- 
ne?Och oft sek ordina « verſuchtede, o on-eyndelijc= 
ke foericheydr;, tick al-tijdt nau dorste, o fonteyne der leven- 
de vvateren; dat ich gl-tijde nau verlanghe die hèt verlanghen 
zijt van bet hemelfch leruſalem, dat ich, ghedurichlijck mijne 
eoghen op u gheflaghen hebbe, o alder- -liefsten bruydegom mijn- 
der file ; dat ich u al-tijdt leve, omijnleven, dat ick al-tjdt - 
voor u ſterve; dat ick fonder op⸗ houden naer u verlanghe ende 
bongberich zj. die my alleen kont verſaden; ick fat tot u ko- 
men, die mijne toe-vlucht zijt ; dat ick u al-tijdt in mijne ghe- 
dachten mach bebben,o eeuvvighe liejde; dat ich u al-tijt mach 
om-helſen met de armen mijnder fiele , ende dat icku nict en 
verlate , tot dat ich u met eene — fprekelicke blijdfchap mach 
aen-fchouwen ‚ende dat ick verfaedt vvorde „ende u vaft houde, 
ende in u vvoone, ende in u fpnelte, ende een met u zy,ende dat 
ick niet meer in my-felven en zy? En vergheet doch, o Vader, 
tot gheender tijden u kinde; en vᷣergheet u fchepfelniet, o berm 
hertighen Godt.Het is Wel waer,dat ick niet met-allen en ben, 

eude ghy zijt het àl; maer ghy hebt dit atom mijnen P wille 
ghemaeckt, eride chy en haet niet wan al het ghene dat ghyghe- 
maeckt hebt? maer ghy hebt foo groote Jaken ghefchapen, ende 
ſulcke Wondere dinghen gheleden om mijnen i wille is't dat ghy 
mijne ellende veracht, aen-fiet uwe goedrheydt ende liefde. 
Deſe fullen u fegghen, dar ick u toe-behoore , ende ghy en kont 
niet laten van den felven my te gheven, Want ghy d eeuwighe 
VVacrheydt, ket felve belooft hebt . Gheeft my defe liefde, 
ende dat ich de ſelve genen-iegbelijcken mach acn-predichen, 
end: «bier in der eeuwicheydt beminnen, Amen. ; 

Practijcke om fy-felven tot de liefde Godss 
te verwecken. * 

’Eerfte, Defe — komt ober pen met de tes 
ghenwoozdichept Bodrs/ ende vande fupbere mep? 

Nige, Deſghelijcks hier toe dienen D'oeff. ningen ban 
—— — be Den 

wt 
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Ber Gber/ ende ban her lijden ons heeren / befonberlijck 
bet mediteren Ber felber/gelijck oock dickwijlg te letten 
op Boots weldaden; Waer af We hier boze op berfchens 

Den noꝛſten Den plaerfen gefproken hebbe. aerden kou ften wech 
wech wan de tot De liefde, is het verſterven / befonderlijck ban fjne 
liefde 18 bet eyghen liefde / ende van alte jdelhept „ende fijn herte op 
berfierben te heffen door de ghefchapen dingtjen tot Bodt. 
Bemerskinge, Deſtweede. Bet is oock goet/alle daghen in fine me⸗ 
Dee bolmaect Ditatie eetighe bemerckinge boor ooghen te ſtellen ban 
heden Gons, De bol-maechtheden ban Sodt al-machtich / ende daer 

door het bier ban Be Godiheke liefde in fn-felben t° onts 
fieken. Want daer en is geene ocffertinghe / die De def⸗ 
feninghe ban de liefde Godts te boven gact/aen-geftert 
dat gelüjckerwijs ben Apoſtel getupght/:.Cor.u3. alle an⸗ 
dere dinghen ſonder deſe ban gheender weerden en zjn; 
ende defe in eenen oogeu-blick ons Sode alder aenge⸗ 
naemftemaeckt/ende ban bijanden vrienden / ende ban 
ellendighe / d'alder gheluckichſte maeckt. 

Godt moet De derde De welche ſeer profijtich is / in ſjnen ebert- 
nj ed naeften Sodtte bekennen/ ende hem alte wercken bart 
Woozacn, gedienftichept eñ liefde te bewjfen/als oft die aen onſen 

Dalich-maker gedaen wierden. Bit is eene alder- ſaet ſte 
oeffeninge door De welcke Wp beel bu Godt konnen ber⸗ 
dienen / ende dent ghenen Die niet met-allen ghebrecken 
heeft int fijne armen veel mede te dexlẽ. Maer wp ſullen 
hieraf beeeder ſpreken / als Wp ſullen handelen / ban De 
liefde ban onfen eben-naeften. 

Debate nut: De vierde. Devotelijck ende met groote eer-hichinge 
timge DEED. Hem begeben tat het nutten ban « B. Dacrantent/ ende 
Satramẽts · mier upt eene Drooge ende dorre gewoonte alleen . Want 

men fmaeckt alhier de gheeftelijcke foetichendt ghelijck 
inde fantepne ſelbe. Onderſocckt u op de epgendõmen / 

Traxpen der oft trappen der liefde / de welcke gho binden ſult bp dat 
ee B. Bernardus, Bonaventura / Kichardus / van De traps 
ng Sn ig ope Pen der liefden. Ben eerſten trap is / dat De liefde onver⸗ 
berfcvendelije fchepdelije is / ſao Dat de ſiele met den Apoſtel ſaude mo⸗ 

ghen ſeggen: Wie ſal mp fcherden ban de liefde Chriſti? 
2. Su is ons Ben tweeden / datſe onverſadelick is / want het vier en 
derſadelück. ſeght niemermeer / het is genoech / ende de gene / die met 

Bit bier ontſteken zijn / en laten haer tot gheender tijden 
5 Brig on: boosftaen/datfe iet misdaen hebben / ende feggen altijdt 
Rec purudijc. * e onnutte knechten zjn, Ben derden / darſe onver⸗ 

wilnnelgek 
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ha innelijck is / want de liefde ig ſterck alsde doodt / ende Cant.g. 
beel wateren en hebben de liefde wiet konsten upt bluf: 4. Sy is ver⸗ 
fehen. Den bierden / datfe vermakelick is / dat de fiele makelijck. 
(hier mede brandende)fegghen mach/den Woninck heeft 
mp gheleodt in fijne Wijnkelders. Ack hebbe fijns ghes „ Sn boss 
Bachtich getweeft /ende ick heb mp verblijde. Den dof ment be ak, 
den / dat ſe De ſiele door⸗wondt met bele bierige begeers 
ten / Waer doo, bsp Wel ſouden willen / dat eenieghe⸗ 
lück Badt diende / ende doet haer beſte om eenen-iez 6. Spith 
gelijcken tot hem te treckẽ. Ben feften/ datſe altjdt Doeft rag 44 
‘Heeft na Godt / ende na hem verlanght / hem altijdt boer Soort, 
gogben heeft / ende Dat alle creaturen haer dienen om 
hem ghedachtich te wefen. Ben febenften/datfe begetrt 7 Er haeckt 
ende hacck tom met Chriſto Gereenight te weſen / met A —— 
een verdriet ban Dit leven / ghedzeven zjnde door de lief” mige te as 

… Be daerfe mede ontſteken 15. (as 

Schiet-Ghebedzhens. 

We is gelijck den Heere onfen Godt,die in de hooghden Pfalm.rre; 
vvoont , ende d'oodt-meedighe aen. (et, in den he- 

mel ende op d’ aerde? | 
Vvat hebbe ick in den hemel? ende fonder u vvat hebbe ick Plalm.7z, 

ghevvilt opder aerden? 
_Ghebenedijt mijne ficle den Heere ende alle dat binnen my P ſal.iox 

is fijnen heylighen naem. 
Alle uvve — moeten u belijden Heete, ende urre Pſalm. 144. 
_Heylighen moeren u ghebenedijden. 
Groot is onfen Heere,ende groot is fijne macht, ende (ijnder Pſalia.i 46. 

vvijsheydt en is gheen é baard — 

Her XIII. CAPITTEL. 

Geffeninghe ende meditatie van de liefde van 
- fijnen Even-naeften. À 

_De voor flellinghe der plaetſe, hemercken De Heulighen / 
ſcheppende unt de glogie ende het gheluck ban alle 
d’ andere Heplighen / eene funderlingbe blÿdſchap / 
als oft deſe haer eughen ware / ende hae Dat one 
en Daltcl-maker / als haren broeder / met haer 

handelt. * 
| HE «point, Semerckt ten cevften / ende andor- ahent Bi 

Ä Afoeckt/oft ghu inder waergendt inu bevndt de vore 
treckenen ren, 
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teeckenen Der lief Den tot uwen eben naeſten. Ban 
De welcke het eerſte is / ſüne eughene bate niet te 
ſoecken / noch dat hem-felben aen gaet; Ten tweeden / 
hem verblijden in De welbaertt Ban fjnen even⸗ 
naeſten / ende ban ſÿn qualúek-baert hem bedroebẽ? 
Cen derden / ſjn goedt ende geluck ober al berboor⸗ 
deren / ende het quaedt wepren; Ten bierden / liever 
fn gebreck berdzagen / dan De liefde ſchenden / ende 

sj aldug bol-beenghen De wet Chriſti onſes Salich- 
Gal6. __makers:want dat is eens anders Fark oraghen Cen 

büfden — ende Lief ghetal efen; Ten 
feften füne gheeſtelüÿcke ende tijdelijcke goeden oock 
ban felfs haer mede-Deplen. Bier om kan deſe liefde 
qualijck bolmaeckt ghebonden worden onder de 
wereldtſche menſchen / ’ten zu Datfe goedt · hertit 
ende mildt zjn. Ten febeniten / niemandt lich 
beerdichlück teghen ſpreken / aft weder ſtaen. Be⸗ 
mevckt ten tweeden / dãt de liefde / de vrindtſchap / eñ 
D'eendzachtichendt Iet eenich ſolaes tg ban Dit te- 
ghen· woordich leben / ſonder De welcke oock De Die- 
ren niet en konnen leben : ende ſoo danich / datſe 
dock ban De Bepdenei ſelbe boben alle andere goe⸗ 
den geftelt ie / ende gelekt is bp De fonne. Bemerckt. 
ten Derden / Datter heel goedts ende ghemacks uut 
De liefde komt / ende unt De tweedracht niet met allẽ 
tipt De liefde komt / ons hulpe teghen onſe vjanden / 
die ons Gan alle Kanten om-cingelen: Daer is cene 
mede-Deplinghe ban alle goeden /ende eenen trooſt 

Marsh. 18. in't quaedt ende teghenhent: Ten laetſten /al maer: 
Der tmee bergadert zn in Den naem Des Heeren / 
Daer is hu it midd? Gan Gen. Ende wat kan daer 
ghebreken / daer Bodt hem geweerdight bp te we⸗ 
fen om alle onfe begeerten te berhooren⸗ Want ons 
fen Salich-maker ſeght: Jet fake datter twee ban 
u-Iteden ober-een-Komen op Der aerden / Gan al het 
ghene Datfe begheeren / fal hem ghefthieden ban 
mijnen Dader /Díe in Den Hemel ig. 

en meet j, Eet =- point. Aen ſiet Godt in uwen naeſten / ende 
hoe dat onſen naeſten met Gode ende onfen Sa⸗ 

gasten aav lich⸗maecker bereenight is door De nature: want 
fhouwene het is het maeckſel ende het beeldt ban Godt;maer 

Boog de gratie is ’t Godts Done / ende den 395 
9 
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Cheiſti fjnenfoldact / ſjnen tweerdt / ende ſÿnen 
tempel / Ja hu is hem fulcken vbriendt Dat hu booz — 
Hem fún bloedt / ende fún leven gheſchontken heeft 

“ende ghereedt foude weſen / het felbe Dupfent mael 
Boer eenen-tegelĳjcken te geben /twaer’t ban noode. 
Waer bu gheboeght moghen worden ſjne gavens 
het geloof / hop / deughden ende grat iẽ / die in uwen 
naeſten zijn;de weicke te berachten / ende alleen op 
Den uut wendighen ſchjn uwe ooghen te worpen / 
grootelijcks te beriſpen is. Het is / erne groote ſchã · me fauten nf 
De Goor-bp te gaen foo Geel oorſaken om ie mandt onfen naeften 
lief te hebben / ende alieen te bemercken eene kleune at moett niee 
faute /Die u eenen afkeer Doct hebbẽ. Sout ap pet Peerd woz· 
tenen acker verachtẽ / door Dit datter wat oncruut 
in wafts foudt gijn eenen penninck wech · worpen / 

N. obermidts dat hu ban’t bejte goudt niet gheſla⸗ 
ghen en ware Isꝰt ſake dat ghu op u· ſelbẽ wel let / 
ju fuit boor ⸗·waer veel meer binden / waerom Dat 
gp met recht veracht ſoudt moeten worden: Hes 
weltk on twÿfelijck fal geſchieden / door het recht⸗ 
beerdich oogdeel Sodts ) ig ’t bp al-Dien Dat ghu 
uwen naeſten bonniſt; op dat u met de ſelbe mate 
ghemeten worde / met De welcke ghuſeenen anderen 
ghemeten ſult hebben. Bit ober leut hebbende / ſiet 
wie datter is / Ban den welcken ghu mogelick ern? 
afkeer ſoudt mogẽ hebben / ende weeght De redenen 
ban DV ecne ſüde / ende Gan D’ andere, te Weten / van 
Be liefde / ende Gan Den af-keer. 

Het. point. Bemerckt hier en· boben / Doe groote we vereenia⸗ 
bereenighe datter onder Be menſchen van noode is: ghe onver ve 
Ende Goor al / dat ghu door Godts ghebodt gehou⸗ meunſchen v 
den zit ernen ·ieghelůcken te beminnen / gheigtk u Nep 
eughen ſelben / ende Dat den ghenen die Dat ghebodt “2E 
bolbrenght die wet volbrocht heeft / ende Dat Det 
niemandẽ profütelücker en is Dan den genen Die 't 
felbe onder houdt:want hp is ban eenen-tegelckt 
bemindt / ende ig in eenen ghedurighen / pepe ende 
blódfchap ende hu befit alle goederẽ;want hu ver⸗ 
heugt hem al-faa feer ban de wel vaert ban fonen 
naeſten / als aft defe hem eughen marve . Semerckt 
ten tweeden / dat het niet genoech en ig (nen naeſtẽ 
dief te hebben / maes. in fulckes boegben / ahelck 

Chꝛiſtug 



toan.1je 

z.loan.3. 

Philipa. 

js2 PDen III. Boeck. Het XII. Cap: 
Chriſtus ong lief heeft ghehadt. Fek ghebe u een 
nieu ghebodt / ſeght onſen Heere, Dat gh malckan⸗ 
Beren lief hebt / ghelück ick u lief ghehadt heb. Doe 
Dat den heplighen Feannes feaht:uBp moeten oock 
onſe ſtelen boor onfe broeders (tellen : Ende ghe⸗ 
lück Den hepliaten Apoſtel Paulus ſeght: Iſſer ee⸗ 
nighe vertrsoſringhe in Chriſts / iſſer eenich ſolaes 
Der liefden / iſſer eenighe gemepnſchap des gheeſts / 
zynder eenighe binnenſte Der bermherticheden: ſoo 
vervult mijne blijdſchap / dat ghy een gheboelen 
mooght hebben / eene liefde hebbede: eendrachtich / 
ende eenẽ ſin hebbende / niet doende door twiſtinge / 
noch door dele glorie / maer in oodtmoedicheydt / 
Veen D'ander hoogber achtende/niet elck aen merc⸗ 

Siercke ver: Kende Dat ſjne is / maer't ghene Det anderen is. Be⸗ 
eeninghe ven merckt ten Derden / dat onſen Salichmaker begeert 
Goot be⸗ 

t. 

loan.17» 

heeft dat de menschen in fulcker manieren ſouden 
ober een· komen / gelijck den Bader ende Den Sone 
een sijn. Want aldus heeft hu gebeden Lan deſe mes 
veldt ſcheydende: Ick en hidde boog hen alleen niet/ 
maer oock boor de ghene / die daor hen woordt in 
mp ghelooven ſullen / op Dat fp al een moghen zijn / 
ghelück ghu Dader in mp zÿt / ende tel in u / dat fn 
oock in ons moghen cen zijn / op Dat De werelt ghe⸗ 

Ben beefen Looe, Dat ghu mp gheſonden hebt. Bemerckt ten 
Mantis oor Gierven / Dat Get onfer aller gemepnen vnandt is _ 
fake ha twec⸗ die De tweedracht onder ons (ivopt /ende wat eene Bzacijt. 

LEonzs. 

groote boosheudt Dat het is met hem te pannen 
tat fn engen bederbeniſſe ende De bederbeniffe ban 
fijnen beveder / ende dat de krachten Die verſaemt 
zijn Door Veendzachtichendt onverwinnelck zijn. 
Ten büfden / ovberleght dat De mate twaer mede toa 
onſen eben naeſten beminnen / is De mate Daer un 
Godt mede beminnen / ende Dat De ſelbe foo noodt⸗ 
fakelijck is / dat den Apoſtel fegbt : Waer 't dat ick 
frrake/met der menſthen ende Der Engelë tongen / 

_ende de liefde miet en hebbe / foo ben ick ghebonden 
alg een lupdende metael/ oft eene klinchkende belles 
nde al haddeick De Prophecije / ende Dat ick kende 
alle verborghentheden / ende alle wetentheudtjende 
al hadbe ick al het gheloobe / alfoo dat ick berghen 
bevboerde / ende ick De Liefde niet en hebbe / ſoo en 
5 | ben ick 

A 
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gen ick niet. Ende is't Dat ick totter armen ſpyſe⸗ 
Jedeple alle mijne goeden / ende al leverde ick mijn 
Uchaem / alſoo dat ick verbrandt worde / ende ick DE 
liefde niet en hebbe / ſoo en batet my niet. 

— Tj | 

efwooneyndelijche liefde mijnen Godt, Wie iffer die hees 
M_# kan verborghen van uwe hitte ende liefde? fer Wel een 
nich herde t welck foo verkildt is, dat het niet en fmilte door 
uwe liefde „ende bloedt? Seyndt uyt uwen hooghen hemel dit 
vier in mijne beenderen,ghy,Wiens vier is in Sion ; ende Wiens 
oven is in leruſalem. Gheeft my gratie , die my ende mijnen rain p, 
haeften bemindt hebt ‚ende ons ghewaffchen hebt in n dierbaer 
bloedt, datick u mach beminnen uyt gantfcher herten „end 
mijnen naeften om uveen t° Wille, als uwen Sone ‚als uwen - 
broeder „als uwen wriendt , ende uwe litmaet, Want ſooda- 
nich hebt ghy hem gheweerdicht te maken, ende te kennen 
tegheven, dat al wat aen my oft aen temandt anders, oock, 
den uvyen vijandt ghedaen pvordt u ghedaen vvordt, ende dat 
den ghenen dieonsragckt, raccht den appel van uvve ooghe, 

_ Perre zy dan van my; al vvaert dat my iemandt oovfake geef 
van cenighen afkeer, ende dat hy bier door fy ſelven allendich 
ende katijvich maeckt , dat ick bier door nochtans my ſelven 

_foude vrillen quetfen oft hinderen. Verre zj datichgên vers 
bondt fonde makén met onſen alle ghemeynen pandt, tegben ne v — 
upve gheboden, die ghy onsachter ghelaten hebt. Iek vvete gen ueen to 
woor-feker „dat in-dien ick anders miet en, doe dan beminnen, bemunnemn /en 
die my lief hebben; tyvelck oock de Heydenen ende Publicanë 4 * id 
doen,dat ick gheenen loon ontfangben en fal,noch u voor mij 
nen Vader hebben , dieuvve fonne doet fchijnen over de goede, 
ende over de quade, ende reghent ap de rechtveerdighe ende on- 
vechtreerdige.O bemelfchen Vader teh degheere vp ven Sone 18 
pvefen door uvve gratie,ende te beminnen ootk de ghene die mij 
teghen zijn. Ick begheere deſe uvve lievereye te draghen, o foc- 
ten Ieſu, op dát een-iegelijch. fie, dat ick uvven diſcipel ben, die 
pock vaor de onrechtpeerdighe de bittere doodt geflorpen zat, 
| 8b6 ends 
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ende fpijft ons uwe kinderen, ende broeders, met u H. lichaem, 
ende u dierbaer bloedt : die als ghy vermaledijdt Wierdt , niet 
wermaledijdt en hebt „maer leverdet u-ſelven over , den ghenen 
die u onvechtelijek oordeelden. Ghy hebt uwe fiele voor my te 
pande gheftelt, ick (al mine fiele deſgheluckx gheerne voor mij- 
nen naeften gheven : ick en begheere gheene vijandtfthappen te 
draghen; maer ick, fal vergheven den ghenen die my mifdaer 
hebben, op dat ghy, aen ders welcken ick. veel duyfendt ponden 
ſchuldich ben,‚my oock foudt Willen vergheven ende quijtfchel- 

Bseferor den: ende ick vergheve het haer-lieden uyt gantfcher Berten; 
fis vhendẽ · ende begheere oock mijne vyanden, dienft, liefde, ende alle be- 

fondere geeckenen der felver te bewijfen: Want fy niy niet mif= 
daen,oft ghequetſt en hebben maer ick vay-felven;fy hebben my 
ghetoont, Wie dar ick ben,te Weten , eenen die ij, =felvenfottes 
lijcken lief heeft „die niet een woordehen verduldelijck vooruen * 
kan verdraghen, voor alle uwe pijnèn endefmerten, voorallede — 
Weldaden die ick Pan uwe inilde handt ontfanghen hebbe, voor 
alle de ontallijcke fonden ende boosheden dieich tegen u bedrevë 
beb. VVaer is dan mijne liefde ? Waer is de liefde, die flerckis 
ghelijck de doodt?dejaloersheydt hart aks de hellc??al-Waerde 

Liefde iszal-daer Wercktfe oock ontwijfelijck groote faken, ende 
verdraeght defghelijckx : it by al-dien dat fe niet ghereet en is 
om telijden, het en ie voorwaer gheene liefde. VV ant wat en 
verdraeght men niet „om riicdommen te bekomen om eene ijdele 
ende verganckelijckefchoonheyt te behouden?de dagen vallen te 
kort,ende den arbeyten is niet laſtich door de grootheyt vande 
Liefde der ſelver, ende ſal m iet hart oft ſwaer vallen te doen, 
oft te lijden om de liefde te verkrijgen, Welckeisden bant van 
de volmaecktheyt,het eynde van de wet ende meerder danalle 
de brandt -offeranden ende facrificten? verleent my eene on= 
ghemeten liefde , mijnen Godt, dat ich in urmach blijven „ende 
ghy in my: want die in de hefde blijft , die blyft in u,ende ghy 
dn hem. | | 

Û 
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| Pradtijcke om de liefde tot onfen naeften 
‚tonder- - houden. 

Ten eerſten / men moet ſeer neerſtelÿck gade daen / dat⸗ 
ter gheen bitterheydt oft quaedt vermoepen mons 

herre ert begint te wortelen. Het is qualfjek geloovelck 
hoe grooten af-keer Des herten datter dick wijls voorts 
komt / upt een quaedt Bermoepen/ waer upt naderhandt 
komen ſchadeljcke vyandtſchappen / dooz dien Dat een 
klepn bonerken ban tweedzacht in’t beghinſel niet upt⸗ 
ghebluſcht en is gheweeſt· Ende dit is d'archhftichepdt 
ban den dunbel der hellen, Die hiet door fect; oock dal⸗ 
Der befte brienden Ban malckanderen te fchepden.; Bet 
alder-befte remedie hier-en-tegen is / De liefde, eit eenen 
groaten moedt te hebben. Want waer t bp al-dien dat 
Shu uwen naeften aen-fpraecht/alffer eenich quaet bers 

inoepen in wop-gherefcn is / foo ſoudt ghp niet alleen 
het quaedt met goedt verwinnen / maer oock het ver⸗ 
moepen ban het. quaedt / ende faudt in fulcker voeghen / 
veel quaedts in t beginfel konnen verdaoven/het welck 
na-der-Bandt qualyck upt te bluffchen 15, Dus fult ghu 
alle dinghen upt De Wer Ber liefden in ’t goedt keeren ; 
Want de liefde en dencht geen quaedr . Het is boorwaer 
fortelijcken gijedaen / hem te laten boog - ſtaen / dat iez 
mandt onfen viandt ig/ende den ſelben fulcks wakénd 
aileen door ons bermoepen; 
Ten tweeden, niemant tichteljck tegen frebe. want 
Bit is feer ſchadelijck aen de liefde, eñ niet en ijfer / ghe⸗ 
iijck ben D.F gnatius placht te ſeggen / dat vergheleken 
kan worden met de ſchade Die aen De liefde aen gedaen 
wordt. Bieram iff dat Ben Wferi-man ons vermaent; 
Done doet uwe Wercken met faechtfnmnichepdt / ende 
bobert der menſchen glozie fult gh bemindt waden, 

wi —— 
ban berbats. 
teringe moet 
terſtont ighea 
werit aoe 

Piemenbt 
teghen te 
Prꝛeken. 

Ecel.ʒ. 

Ten derden / eenen anderẽ booz-komen met weldadẽ Eenen ande 
ende eere / maer befanderlijck met liefde, Daey en ig nies tE voer⸗ 
dat ons meer tôt de liefde verweckt / dan eenen anderen 
in liefze te boor - komen: De liefde ent Wardt mert ghee⸗ 
gen anderen prijs / dan met ſyn epghen felben ghekocht. 

FAC, 

Ten bierden / onderſoeckt oft ghy in u ſelben bebint Ceerhent ver 
hi Beteeck enten vã liefde; die Ben Apoſtel berhaelt fchuiu ez — 

Be tot die van Corinthen. De liefde / ſeght hp / is berdul⸗ 
dich / ſn is goedertieren. De liefde en bende niet / fp en, 

LL 2 Boet 

etat ond 

LCor, 13, 

— 
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Beet niet qualick/(p en wort niet op· gheblaſen / ſy en is 
niet eerghierich / fp en foeckt niet dat haer toe behoort/ 
fp en wordt niet ghekreyt / fp en denckt geen quaedt / fi 
en verbliÿdt haer niet ban ongherechticheydt / maer ftr 
berblijdt haer met de waerhept: alte dingen verdraeght 
fp/alle dinghen ghelaoft fp/alle dingen hoopt fp/alle 
Bingen verwacht fp. 

Practijcke om fijne vijanden te beminnen. 

Te eerften/ ee bemercken de weldaden / Hie ghy bart 
dien menſch ontfanghen hebt /op den welcken She 

Te berbittert zijt. 
Derghete ⸗ Een tweedert te bergheter her onghelijck Hat ons LE 
nafſe van on⸗ hem in voorleden tjden aengedaẽ is/alistdat het ons 
slijk mickwijlg te voren komt:Eit alſoo als wy dies idach⸗ 

tich worden / het felbe ghelijck aen Bodt quijt ſchellen/ 
ende ons berweckert tor liefde, — 
Een derden / hem aen ſpreken / ende fijne ghemeypn⸗ 

ſchap gheenſſins fchouwen:Wwant cert fact woort / maect 
veel vrienden / ende vermorwet de vijanden. 

Eecl.6. Ten bierden / hem cenighe weldaden bewüſen / als 
Weldaden voor hem hiddende / oft iet anders lichamelijck betas 
tot de ghene Hende, Is t dat uwen bijande hongher heeft / ſoo ſpüſt 
ede De hem/is’t dat hy doeft beeft / foo gheeft hem water te 

drincken. Want ghy fault bierighe kolen bergaderen OF 
fäu hoofdt / ende den Deere fal't weder-laanen, … 

Schiet - Ghebedekens. 

Eccli.28. DE menfch houdt tegen den anderen gramſckap ende hy 
foeckt van den Heere remedie. 

Ibid: Vergheeft uwen naeften die u hinderdoet , ende dan fullen 
u fonden oock vergheven worden. 

ibid. Op een menfch fijns ghelijck en heeft hy gheene bermhere 

ticheydt,ende hy bidt voor fijne ſonden. 
Marc.4. Met wat mate darghy ghemeren hebt, daer mede falu wer 

derom ghemeten worden. 
goan, 4, Ist dat iemandefeght,ick heb Godt lief, ende dat hy fijnen 

broeder hatet, die is eenen loghenaers 

Has 
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Her XIV. CaArirrer. 

T'lamen-fprekinghe 8 de Contemplatie, 
st het aen -fchouvvende 

leven. 

De Begheerende. Ick hebbe veel hooren ſegghen 
… bande JReditatie: ick Wilde wel/ dat JUP ME 
tet Wildet leeren van de Contemplatie. 

Ben oeffenaer. Det ghene Datick unt het leſen 
ban verfchepden boecken geleert hebbe / dat (al 
sch u gheerne mede -deplen ; maer in’t koet : Want 
wWaer toe hier veel Woorden te gheb2upeken ? ghy 
hebt die fantepnen felve/den Geplighen Bonaven⸗ 
tura / de twee Dionyſios Gerfan/ ende defe naer⸗ 
volghende treffelhcke mannen, / P. Paz / P.Puent / 

.. Arias/ ende meer andere; ghyhebt Giet en boz 
ende Salighe Cereſa. Dus hoort in't kort / het 

ghene dat qhp begheert. Maer bemerckt ten Ber? Get onbe bi 
ften/dat Get epnde Lan het gheeſtelyek leven / ende Her gheeſte⸗ 
ban alle gheboden / ende raden is / ve vereeninghe wek leben. 
ban onfen \uille / berftandt / ende de krachten onz 

_ ferfielen met Godt (maer toe het verſterven ghe⸗ 
brupckt wordt / door het ghebedt/ende de Medita⸗ Wat vat de 
tie Wardt de ziele op- ghetvocken / ende Door de Coutempla⸗ 
Eontemplatie/ts die gelijck aen Godt gehecht) dat ven ve fiche 
is/ dat men Godt ſonde beminnen ; wat gantſcher 
berten / upt gantſcher ſielen / ende udt alte onfe 
krachten / ende op dat dit geſchiede boven aïle acrtz 
fche Dingen / fag maet De frele hacer boven haer 
felven verheffen / het welch gheſchiedt / door de Me⸗ 
Ditatiesmaer veel vol maecktelycker Daag de Con⸗ 
templatie/Waer daoz/gheljck bat Godt / ende alle 
Gaoddelycke faken klaerlycker gheften Wazden / 
alfaa wordenſe oock vierichlycker bemindt. 

Den Begheerenden. Ende wat onder -fchepdt iffer 
tuſſchen het Mediteren / ende het Contemple⸗ zen, wer dns | 

Bbz Den 
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Auglib.de Den Oeffenaer. De Meditatie / ghelyck Den Hey⸗ 
Spiritu, € lighen Auguſtinus ghetupght / is eene onder- ſoet⸗ 
ume · kinghe ban de verborghen waerheydt. Want dez 
beth fefgecht De eeuwighe waerhepdt door verſchey⸗ 
berdcpdt. Dein redenen des verſtandts / om De ſelpe nader⸗ 
tuffchen ve handt tre acnveerden endete beminnen. Maer de 
hr Eantemplatie is / ghelhck den Beplighen Auguſti⸗ 
templatie. hus bewyſt / eene vermakelycke verwonderinghe 
— van Be waerheydt de welcke ons nu klarelyck 

lib. de cone vertoont wordt / oft wel ghelyck Nichardus ſeydt / 
templat. _ geit onghebonden ende klaer aen - ſchouwen det 

fielen / van alle kanten upt-ghefprepdt / alg te we⸗ 
fen de waerhepdt / nu doorde Meditatie ghevon- 

berber den / ende de goghen nu ghelhek onder - worpen ist 
len: SGhelytker-wiys oft den Wyn / in De WDijn- 
Sb VENS dzunve aen⸗gheſien wierde / ende Dan nae -Der- 

| handt daer upt gheperft sijnde / in een ghelas ghez 
fmaecht wierde / ghelyck ons feer Wel beſchryft 

| 39. Puente. | 
Sit ander Den Begheerenden. Gek hebbe de Eentemplatie 
— ſom wylen / met deſe ghelyckeniſſe hooren beſchey⸗ 
midere ghe⸗ ven / ghelyck oft een beeldt mp Loe? ooghen ghe⸗ 
— — ſtelt wierdt am daer op te letten: Bet welck op 
perglaert· gypeedertep manieren kan gheſchieden. De ceres 

fte ig / ist dat ick elch deel in Het befonder acne 
dachtelyck bemercke / ende onder-foeche de ghe⸗ 
ſtelteniſſe ende ſchickinghe van de ſchaduwe ende 
koleuren / de levendicheydt / ende het over een ko⸗ 
men van ghelÿcke mate ende propoztie /etc. De 
andere is / dat ick bemerckende/ de fracpichepdt 
ende ſchoonhepdt Han dit beeldt mijn oogen daer 
op ghehecht Goude / om de ghenuchte de welcke 
ick daer upt ſcheppe; ende Bat ick door eene groote 
liefde tot de felve Schilderhe ghedreven worde; 
ende dat dies te meer / hoe dat ick de ſelve klaer⸗ 
Icker aen - ſchouwe / Yoe Dat ick min door eenighe 
dere begeerte elders ghetvocken Wozde. Waer 
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nunt fal komen eene fegchvuldichepdt omde felbe te 

bewaren /endeeenen geer om lieber al / Dan diets 
‚ Berliefen. De eerfte maniere ſeghtmen ghelyck 
— aen de Meditatie / de andere / de Contem⸗ 
pPlatie. 

Den Oefenaer. Deſe ghelckeniſſe is ſeer Bes 
guaem: Want in de Contemplatie verblydt haer 
de ſiele in eene ſtilleende een-voudighe werckin— 
ghe des verſtandts ſoo oock van de waerhendt de 
Welcke met groote moepelyckheydt door de Me⸗ 
ditatie ghevonden is / oft ons vertoont ig door het 
licht des geloofs. Maer Die deſe dinghen fiet? 
tantempleert veel faeter/ ende lichter / ende wordt 
Doop hare tegen -Woordichepdt meer beweeght / 
dan die deſe niet eu ſiet; al iz’t Daclin wel gheffuz 
Beert heeft faa in De Philoſophie / alg in de Cheo⸗ 
logie / ende ban deſe ſelve faechen redenen kan ghez 
„Ben / ende upt legghen: alfaa oock veel lichter, 
met minder moeyte / ende profhtelycker betracht⸗ 
men de ſelve ſaecke daor de Cauntemplatie / dan 
door de Meditatie; Pant die Get ſelve door Con⸗ 
templatie voet / bemerckt met genen op· ſlach des 
ooghs ghelyck de Coninghinne Saba dede / naer 
datſe veel ghehoort / ende verſtaen hadde / bp exem⸗ 
pelde wysheydt van onfen Saloman in het rege⸗ 
ren van defe Wereldtsoft maeckt ſy ſelven een bonz 
BEiken van IPrerhe met den Weplighen Wernars 
Bus/ ban alle de fmerté ende pijnen Lan fjnen Hee⸗ 
re ende Godt. Ende naer dat hy / elck iñ Het before 
der bemerchkt /endeander - ſocht heeft / ſeydt ten 
faetften Doa, - Wondt zijnde Van liefde ; Ick hebbe 
ghevonden den ghenen / den welcken mijn fiele bez 
windt: ende houdt hem ſtille fander eenighen arz 
beydt te boen / ghjelijck eenen Voghel / die naer dat 
bp veel om-ghedzaent/ hooch ende leech in De locht 
ghevloghen heeft / houdt hem vaſt in be Iecht /ende 
veracht alie De aerdtfche ende verganckelücke 

DLL 4 dinghen 
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dinghen. Den E. P. Paz heeft dit naer myn goet⸗ 
duncken ſeer befchepdelijck beſchzeven / als. hs 
ſeydt: De Contemplatie ig eenen boeck / een klaer 
ende ſeker in-ſien van Godt / mede -bzenghende 
gene verwonderinghe Ban hemelſche dinghen / op⸗ 
houdende in De liefde / ende upt de liefde ſpruyten⸗ 
de. Want Dit is het beghinſel / ende het epnde/ 
dat wy Godt ende enfen Heere Jeſum Chriſtum 
fonen Sane / Die al / ende alleen ons goedt is / ſou⸗ 
den moghen beminnen. Want het epnde Lan De 
Wet/ ende Ban De Contemplatie / is De liefde. En⸗ 
de ghelyck Dionpfius Carthufianus / feer Wel 
fepdt/ de Cantemplatie en mach niet ghendemt 
worden het Contemplatyfleven / dan Loor foa Veel 
alseen werck is boots - gebracht Lan-den Wils 
te Door De liefde / ende Door de felve liefde met het 
upterfte epnde Verdienftelijch / ende met een ver⸗ 
maeck vereenicht: Want de kracht Der liefde / is 
een iuſtrument der ſielen / die alffe ons herte upt de 
wereldt treckt / ghelyck den 1. Gregorius fepdt/ 
heft het ſelbe om hooghe. 

Den Verlangher. Is Dan de Contemplatie / een 
werck Ban Ger verſtandt / aen glefien- datſe ghe⸗ 
noemt Wardt / een gheeſtelyck genſchouwen/ oft 
een aen -fien ghegrandt in de waerheydt vanhet 
gheloove. ins SGEE 

Den Geffenaer. Ganfchelijek « Want ghelijcker? 
wys datden menſchdoor de lichamelycke voghe⸗ 
lichamelycke faeckenaen - fiet salfaa aenſchouwt 
hp door her Berftandt / het weſek is als dernoghe 
Der ſiele hemelſche dinghen / ende boven al Godts 
ende de Contemplatie ts een levende ende ghewil⸗ 
lighe werckinghe / ende even „ ſulcks door het toe⸗ 
daen der Goddelycker gratie ende werckinghen. 
Want hee foude De ſelve berdienften weſen / ten 
ware dat het ang werck Ware! Want ghelyck den 
Deplighen Anguftinus feer wel fepdt „die u ghe⸗ 
ſchapen heeft ſonder u / en fal Die u niet ſalich maz 
ken fonder ue ind 

Den 
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Sen Verlangher. Waer upt komt het Dany dat de 
Contemplatie fam-tyten befchzeben Woet algeen 
paſſie oft als iet dat Wp lijden? Ende dat Dionp: Dionyí. 
fins verhaelt ban den Y. Hierotheus / dat hp ge: cap-2- de 
Woon was Goddelycke falten te ijden. divin. no- 

Den Oeffenaer. Cantemplatie wordt eene paffie min. 
ghenoemt / oft iet dat wy Hden / als ſy(menſchelyck di — 
ſprekende) vol · maeckt ende vol komen is. Cen neemvratie 
eerſten / door Dien dat de ſiele ſonder arbepdt / ſiet / ceue paſſe 
ende bemindt / als fp contempleert. Ten tweeden / wordt ghe⸗ 
aber -midts dat de CLontemplatie be menfchelijcke noemt, 
krachten te boven gaet/ ende is eene liberale ende 
baben -natuerljcke gave ban Godt al -machtich. 
Want dé Deere treckt de ſiele naer hem;maer noch⸗ 
tang doo Den wille ende het verſtandt / ende fx 
volght ende loopt naer Ben reuck van fine ſalven. 
Want de Contemplatie/ gelytk den H. Bernardus 
ſeght / gheſthiedt door een voor-Komen / ende bp maz 
ntere vanſſpreken /eene neder-dalinghe Godts tat 
de menſchelycke nature / twelck gheſchirdt daor 
ſyne gratie / ende eene verheffinge van de menſche⸗ 
Ieke nature tot het woordt Godts / door de lief DE. 
Ende niemant en kan iemandẽ lief hebben / oft Lolz 
ghen/ten sp fake dat hp den ſelven kenne ende (ies 
Wantnaer het qhene dat onbekent is / en heeft men 
gheen berlanghen. Istdan dat iemandt con— 
templeert / ſoo ordt fou herte op - geheven tot 
Gadt / ende aenſchouwt den felven fander eenich 
beletfel ; ende door de lief de alg door een gewichte 
wordt hp tat hem qhedzeben/ende ruſt eyndelyck in 
Hem. Door al dan wordt het herte op- gheheven in Effecten Des 
Godt / eude klumt met Mopſes np den Berch. Ten concernplatt, 
tweeden / ig ghelyck op getrocken aen-gaende den Hd goe Dik 

_ Wille / ende het erfigmdt / foo dat het niet anders eſchiedt. 
en denckt oft en beghkert ban Goat ; ende om helſt 
hem met defe twee ermen / ende ſeght: Ick hebbe 
—* gevonden / ende ick en fal hemntet laten gaen, 
Maer het is hier-en-bovt nootſakelyck Dar Dima: 
ginatie oft de berbeeldende kracht oock mm ſtilte zy / 
ende op⸗ghetoghen /opdatde LBerffrantheden ghe⸗ 
Weert moden. Ten vierden / ſam wylen Worden DE 
upt- wendighe ſinnen in fulcker voeghen ghebonz 
Den / datmen niet en tet op het ghene Dat teghen⸗ 

—— bb s wooꝛrdich 
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woordich is / ende en konnen De ſiele vock niet bee 
roeren. Cenlactffen/ fau wordt oock Bet lichaem / 

— 

in de Heylighen ban Be aerdeop- gheheven: naer 
defe op - ghetoghenthepdt / ende die aendachtighe 
bemerckinghe / foo volght de verwonderinge / ende 

hier naer de foetichepdt , Ende bemercht met den 
Onfe contês H.Gꝛegorꝛius / dat onfe ghewoonelycke Contem⸗ 
platter zun platte kart is ende gheſyck den ſpronck ban de 
—— ſprinck· hanen die op · ſpringhen / ende terſtondt Wez 
Gregor.Ljr Derom neder. vallen opd gerde; oft ghelyck de bifz 

moral.  ffhen/ Die fam -Wyplen upt het water op -fchieten/ 
VBeihekenis. Waer terftonbt wederom in t ater ballen ; alfoa. 

ië’tdat Wp oock Dao? de gratie Godts ons herte 
een wennich verheffen / maer worden na-ber-handt 
terſtondt wederom ghedwonghen te dalen tot de 
ghewoonelhcke Mevitatie. 

Den Verlangher. iu derſtae ick wel / Waer om dat 
de Contemplatie eene ruſte ghendemt Wordt. 

Deronsents _ Den Oeffenaer. Betis eene waerachtige ruſte/ eene 
platie is cen vervullinghe aller begeerten / de volmaecktheydt 
pufie der (lelé Der deughden/ den laan Ban de verfakinghe fyne 

felfs/get epndedes Ghebedts / endeeen feer krach⸗ 
tich middel om te verkryghen Be ſupperheydt des 
herten rhet is de geïnehfalichepdt ban dit leven et 
wordt oock aldus ghenaemt: ende ghelyck de gene 
die eeuwich duerende is / miet aenfchouwen ende 
beminnen van Godt al machtich / gelegen is ;alfoa 

„och is deſe op haer mangere in alle bende ghetegen, 
Onfe contem Maer alſoo lang) als wy noch vepferg in defe we⸗ 
Placie is hier reldt zyn / ſoo is Dante altyot en-belmacckt/al ist 
fer en datBen on-fienelijcken Godt fyne tegen-Woordiehe 
——— heydt ons doet ghevoelen / door eene wonder ycke 

ende ſoete werckinghe in onſe ftele; ende vergadert 
alle hare begheerlyckheden in hem alleen / ende 
brenght ſoo oufe fiele tot eent feex focte ende aeu⸗ 
ghenameruffe. f 4 

Den Verlangher. Met wat neerftichepdt moet ick 
mp hier toe begheven? AS 

Beregbingpe Den Oeffenaer. Maeckt u hier toe ghereet / als dieg 
totvecone _On-Weerdich weſende / door oodtmoedichepdt / eene 
templatie. volmaeckte ghehoorſaemhepydt / ende over · ggeven 

uwes ſelfs / ende bidt daer om gheduerichlyck / ende 
beveelt De reſte De voorſichtichepdt Dan as 
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machtich. Want een ieghelycken ig Daer toe nict 
gherdepen / gelijck den 1. Gregorius ghetupght / 
oft en zijn daertoe allentet beguaem / ghelyck zyn 
„faodanighe die van nature weghen ongheruſt zyn / 

‚ alis’tdat Godt al-machtich de nature verbeteren 
ende bol-makt han. Want hetis eene upt-nemende 
gave Godts /ende die niet gemeyn en is: ende ghe⸗ 
Welk Den heplighen Auguſtinus feght: Het ig de Aug. ferm, 
Contemplatte alteen / Die met vecht alle Berdien: de tẽpore 
ften der vechtveerdichmakinghen / ende alle den 43. 
atbepdt / die wy in de Deughdt fouden mogten te Weervichert 
werck (tellen / te boven gaet ; ende hp verghelyckt Bernt 
De felve met het goudt / ende de koſtelhcke gheſteen⸗ PA 
ten : want fp js feer beguaem/om ons tot De liefde / 
hen in de bolmaeckthepdt gheleghen is / te bren⸗ 

en. 

Den Verlangher. En raedt ghy mp dan niet / dat ick 
daer naer trachte? 

_ Den Oeffenaer. Ick rade het u wel / maer door dien 
wech / door den welcken u Den Heere dao: de ghe⸗ 
hoorſaemheydt ral leyden. Ende Weet datter meer 
als cenen ech is; ende Godt en flupt niemandt 
bupten: jae (ele De flechte ende ongheleerde menz 
ſchen / zyn Gier toe veel beguamer om met den Deere 
te ſpreken Den eerften wech is / waer door iemant Doo, welckt 
fijne epghene liefde / hoeveerdichepdt / ende De bez Weel mende 
gheerte ban gerdtſche dinghen verfaccht. Want in B ernorarie 
eene quaedtwillighe ſiele / en ſal gheene wyſheydt moer foeckte 
gheſtort worden . Ende ghelncker wys dat het liz 
thaem/ dat berdorben Wardt / bef waert De fiele 5 Rom.r2. 
ende De aerdtfche inWooninghe / druckt nederz 
waerts dat berffandt het Welck beel penfendeis: 
alſoo en Wordt daer niet gevonden / dat He vierich⸗ 
heydt der hepligher Contemplatie meer belet / alg Zat be cans 
Den roeck ban de aerdtſche begheerten / ghelyck sake 
genen nevel vergadert ban veel op- klimmende weeſt belet. 
dompen/oft het ghewichte der lief de tot eenighe 
gefchapen Bingen, waer door De fiele neder waertd 
ghetrockten wordt. De wyſhepdt en wordt niet 
ghevonden in't landt der ghener die fachhteltych lez 
ben fonder verſtervinghe; ben af grondt ſeght / Sp 
en is ín mp niet/ende de zee/Dat is het herte va Den 
mensch Die ſeer bekõmert is / ſpzeect in deſer a 
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Jobag. Sp enis met mpniet/ fp is verborghen uyt de oo⸗ 

ghen Der ghener die na Den vleeſch teven / ende de 
voghelen des hemels / dat is den hooveerdighen / is 
fp onbekent. 
Den Verlanghende.Och wie fal my geven vederen / $ 
Die David wenschte / alg van eender duyve ende 
ick fal vlieghen / ende ruſten! Hoe fal ick gheraken 
tot de rufte Die gp ſoo feer pryſt? 

Richard.in Den Oeffenaer. Dao? de neerftichepdt / ghelyck 
Benjamin. Michardug leert / daor ben arbepdt van het werck/ 
p..c.79. door De neerftichepdt van de Meditatie / Door De 

neerftichepdt des Ghebedts oft der begheerten 3 
epfcht dit Dicht - Wyls / maer en poocht u hier toe 
niet / ghelyck ſommighe onwyſſelyck ende Herz 
meteljchk ghedaen Gebben / Daun alleen u-felven 

Woe bat men gherredt makende Daag Diepe ootmoedichept / ende 
hem moet d'deffeninghe van andere deughden / van het Ghe⸗ 
draghen ende bedt / ende Meditatie. Bervoordert u dan tot de 
ge) Contemnlatie / beſonderlyck door het verſterven/ 
gave: der her Geoeffenen Ban De deughden / ende het ondere 
contemplatie houden Der regelen uwes ſtaets; Want He fiele 
te verktygẽ. moet van te voren Ban De begheerte Van alle ghe⸗ 

nuechte Ban tjdeljche glozie gheſuppert worden / 
Gregor.s, ghelijck den 1). Gregorius leert, ende na-Der-handt 
moral, moetfe haer begeven tat het genſchoauwende leven. 

Wier om ig’ tr dat Wp metleben Lan de Oude Daz 
Bers, ende hare onder wyſinghen / ſeer dick wyls 
vermelt vinden / van Het gene Dat ong im de deugh⸗ 
den ſoude magen onder rechten; maer feer ſelden 
ſult ghy achter-haten eenighe leeringhen die fp ons 
achter. gelaten hebben van de Contemplatie/ dochk 
Niet de gene Die het Contemplatif/ aft aen ſchou⸗ 
mendeleven tae-ghhedaen waren / maer hebben el 
gheleert / het gjeire dat d' aaBtmoedichendt / ghe⸗ 
hoorſaemhepdt / over gheven fijns ſelfs / deſupver⸗ 
heydt deg herten aen-gaet. Want ſalich zijn De ſup⸗ 

Marthe. vere van herten/ Want ſy fallen Godt hier / op eene 
f ſekere mantere/Dagz een ſpiegel ſien / ende daer naer 
„Cor. _ genfichttegien aenficht. Gek hebbe gheſepdt / dat 
Ecelss. men voor alde hooveerdicheydt moet verſterven / 
erder want het Shebedt alleen, des ghenes die hem bert 
câremviaspe Oatmeedicht/jal Boor He Wolcken gaen. Ende voor 
meufcje De teeckenen van een Contemplatyf / neemt ie 

i 



Van de Contemplatie. +6 
Bie den D. Bonaventura gheeft / de ghehoorꝛſaem⸗ Bernard. 
hepdt/d'ootmoedichepdt/ een ander niet te oordee⸗ (erm.23-i 
den/ ſy · ſelven niet berbeffen ; want die Wwaerachtes cans. 
ek de Contemplatte tae-gedaen zyn / zjn D'alder- 
oetmoedichfte / fp Weten wel dat de ghene Die het 
officie van Martha bediené, dick wyſs Gode aen: 
ghenamer zyn / dan die Mariam naer volghen / al 
is tdat deſe het befte deel in fijn felven verkoſen 
heeft. Is t Dat ghy dan aatmoedich ende Wel Verz 
ſtorven zyt; is t dat u niet en beletten uwe behoef 
tighe finnen (ghelyck inde ſiecken placht te ghe⸗ 
ſchieden) uwe pynelycke ſorghen / uwe knaghende 
ſonden / oft be menichte Van Hdele phantaſien ende 
gedachten uniet afen trecken / ſoo fal Ben Koninck 
u lenden in fijne flaep-kamer. 

Den Verlanghende. Maer Wat oeffeninghen kon⸗ Oefeningen 
nen ons helpen ende ghereedt maken tot De Ton: die ons bez 
templatte/behaïvens het verfterbé/ci het Gebedt? hulpſat zjn 

Den Oeffenaer. Te fitten acn de voeten van onfen —— 
Salich-maker met Maria / hem aen-fien/ medite⸗ 
ren/ ende Den ghecrupften Jeſus te contempleren. 
Ghy zijt Wel indachtich Wat boeck dat den hepliz 
ghen Bonaventura den WP. Thomas van Aquinen 
ghetoont Heeft £ Dit was een crucifin/Bet weick hp 
fp -felven Booz ooghen ſtelde / ende met tranen bez 
gote. Doórwaer onfen Salich - maker Thziftus 

efus ende fijn leven / is de deure, / hy is den wech /⸗/ 
waerheydt / ende het leven. 

‚Den Verlangher. Maer mp dunckt datter Veel 361 
Ban de ghene die haer tot de TContemplatie beghe: Misbzepcn 
ven / de welche achter latende alle andere dinghen / ense abuns 
voordts loopen tot het bemercken vande Godde⸗ Pat — cone 
Ieke volmaecktheden! —— 

Den Oeffenacr. Dit gheſchiedt voorwaer menich⸗ 
mael aldus / beſonderſyck in de ghene Die hier in on⸗ 
ervaren zyn / ende hen ſelven laten boar-ftaen datſe 

Wwat zjn. Het waer beter dat fp eerſt d'upterſte 
plaetfe verkoſen / tot dat fp haarden: Prient Klimt Lucxx 
opwaerts. oft Defe Woorden: Staet op / haeſt u / Cant.z, 
mijn vriendinne / myn duyve / mijn ſchoone / ende 
‘komt / want den winter is nu voor⸗ by / te weten / 
Bande ſonden; den reghen ig over ghegaen van 
wmienigherhande phantaſien / de blaemen Her — 

e 



66 Den 111. Boeck. Het XIV. Cap; 
Get igfeer Den zn ghefren in ans landt. Het is nochtans ſeer 
xꝛofytelyck profytelytkte mediteren van Godts teghenWwooz: 
he — dichepdt / ende ſyne volmaccktheden / gen gheſien 
beghentoare Dat Get Doornaemfte werck van De Contenpiatie/ 
bichept ende is Het aenſchouwen van Godt / voor ſoo beel als hy 
{ne vol⸗ al⸗omme teghenwoordich is; jae dat meer is/ in 
maecktheden elche Meditatie hem Daer roe keeren / ende op- 

Klimmen: voorts / de Wel-daden Lan Godt al mach⸗ 
tich dick wyls met eenn Dauckbaer herte over denc⸗ 
ken / ende Doog Get genſthouwen ban De creaturen 
op-klimmé tot deu Schepper der felver; befonderz 
lck nochtans / ghelyck ich gheſeydt hebbe, upt de 
Meditatie Van de menſch⸗wordinghe Cheiſti / van 
de WP. Maghedt Maria, ende andere Godts Hepli⸗ 
ghen. Maer bemerckt dat ghy van de voimaecktz 
heden Godts / optweederleß manieren uwe Medi⸗ 
tatie kondt aen rechten. — 

Ewee mas Ceneerften;dooz afficmatien/het Welck gefchiet 
mieten omte als wy van Godt ſegghen / oft hem toe - ſchryven 
——— eenighe volmaecktheden: bp exempel affirmerende 
get Goote, Godt is al machtich / wus / rechtbeerdich / goedt / 

dẽ Schepper / regeerder / beſchermer / onſen Wader, 
meeſter / medechn / Salichmaker / ende al het ghene 
bat eenen atder-beften Bader / ende beſchermer toe 
gheſchreven Kan worden / dat meet hem met recht 
ende oneyndelycker meer toe - gheooeght worden / 
Want met recht moeten Wp hem deſe ende ontals 
lĳcke andere volmaecktheden toe-fch2pben . Ende 
deſe mantere volght de kanfte der ſchilders naer/die 
altijdt wat bp baegen in Get gere dat fp fchilderen/ 
ende men kau daer niet ghendech bp voegen. Alſoo 
wordt Godt eeuwich ghenoemt / wiens eeuwicheyt 
ſoodanich te/alis’t dar ghy geduerichlyck met det 
gedachte Dupfentich dupfent jaren daer bp voeght/ 
fog en kan ons verſtandt nochtans oock ban verre 
tot het begrijp des eeu\wichepdtaniet gheraken. 

Detweede Cen tweeden / door negatien/’t welck gheſchiedt 
MAME als wy iet van Godt wepren oft loochenen / gelyck 

als wp / bemerckende de volmaecktheden Her creaz 
turen / de ſelve loochenen in Godt te weſen / noch 
Dien niet toe en ſchryven / ant defe bolmaechthez 
den der creaturen eyndelyck zijn/ende vermenghelt 
met beelderlep onvolmaecktheden; by exempel: re "eg 
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ſegghen dat Godt gheen licht en is / gheen wittich⸗ 
hepdr / ſchoonhendt / vermakelyckheydt; maer ief 

Jt welch deſe dinghen onepndelijck te boven gaet / 
ende Get welck al deſe dinghen veel volmaeckteſyec 
Ker ende op een edelder ma nere begrypt / dat hp ons 
eyndelyck / onmetelyck / onbegrypelyck / eñ onupt- 
ſprekelyck is. Aldus ſeght den H. Bonaventura in 
Ben boeck Ban Get leyn goedt / pP.3. Men ſeght 
Bat Godt niet en iS iet Dat men ghevoeken kan / 
maer Dat de finnen te bogen gaet ; niet iet Dat mert 
verbeelden kan / maer Dat beven onfe imaginatië 
ende Berbeeldende kracht ig; noch iet ſulcx datmen 
met den verſtande begrijpen kan / maer dat ans Verz 
ſtandt berre te boven gact. Deſe maniere ie veel 
verhevender / ende wordt Lergeleken met de Konfte 
Ban graveren. Maer het gene dat hier gheſeydt is/ 
Dient meeftendeel tot het verſtant / eñ bemerckinge/ 
maer dẽ mille heeft hier in Berre het voordeel: want 
defen/ aengeften Dat alle dingen in Godt onepndes 
Eek zjn, et datter in Defe wereldt miet gjevanden 
enkan Worden / dat bier mede te verghelyckenis; 
Wenfcht eñ begheert hem snepndelgek te beminnen, 
ende verfoeyt al het gene dat verganckelyck is/ 
ende acht het als buplichepdt eñ dreck. Ende daer 
toe Wardt de Tontemplatte geftiert;op Bat de ftele 
daazlief de met Gode vereenicht/ eñ van alle onge: 
regelde affectien oft wercken der creaturen af-ghe: 
trocken worde. Maer bemercht Dat den wille verz 
fehepde wercken beflupt. Het eerfte werck / als ghy See werckt 

ode veel ghelucks biedt / ten opſichte Lan de vol⸗ des mits) zie 
maecktheden Die in hem zyn / eñ Dat upt eene bran⸗ Pe oeffent 
Bende liefde, Gier inu verblydende / ſoo dat ghy de hetucem⸗ 
felve ſeer mildelyck hem ſoudt willen gevé/ waer’? °F 
fake dat hem die ontbraken / ende dat het in umer 
macht ware. Het tweede/ als ghy de volmaeckthe⸗Het 2. werck. 

den Godts boven al weecht / alle Dingen met Godt 
vergeleken / veracht; u felven/ ende al het ghene dat 
u aen-gaet/verfaecht / op dat gho hem alleen ſoudt 
magen befitten/ hem alleen ſoudt mogen behagen/ 
die oneyndelyck te bovẽ gaet/ al datter in dere Wez 
relt gevonden kan wordẽ / ja oock in ontalljeke Wez 
relden/\waer’t Datfe van Godt gefchapen Wierden. 
Met derde/ Waer doo, ghp hem ſoeckt te alan Awerca. 
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met De meefte affectie die umoghelyck is / ten op: 
ſichte Bau fyne volmaeckthedeñ / Die een ieghelytk 
tet byſonder / oneyndelhck zyn / ende weerdich met 
Mmeyndelycke liefde bemindt te worden / eude waer 
dooz ghy wenſcht d' affectien ende De begheerten 
ban alie De creaturen tſamen / om de felverot Godt 
al-machtichhupt gantſcher hert upt te ſtorten / ende 
Den felben upt alie uwe krachten te beminnen. Het 

Det werke Vierde Merch is / waer dao? ghy u verblijdt van al 
het gene dat Bodt gherchapen heeft / ende noch 
dagheycks doet / befonderlyck tot dien opfichte, 
dar het van ſyne handt kome / ende Ban fijne macht, 
Die al-moghende is / Ben alder-Wijften; ede Den al⸗ 

Bet sterck, derbeſten js. Wer vyfde / hem verheugen van de 
eere ende glorie / die dEnghelen inden Hemel Godt 
aen-doen; ende wenſchen dat Hem He menſchen / 
ende alie crcaturen / laven / eeren / ende dancken. 

Bet 6.werck. Het fefte / verlangen om met Godt vereenicht te 
wWorden Door kenniſſe ende liefde / ende ghenseten 
Dee Bereeninge/ende in De felve ruſten Waer mede 
bp met alle creatur ẽ vereenicht is / door ſyn weſen / 
ſhne teghenwoordicheydt / ende macht. 

Wat mate⸗ Maer de volmaecktheden Godts / en Dienen niet 
rien tot de alleen tot materie om te contempleren / maer oock 
Tontempla⸗ſyne Wel -Daden/ He miſerien ende verholentheden 
tie vequaem wan Het Teven onſes Dalich- makers, ende fyne 
chi woorden / in Be welcke im der waerhepdt/ Ben geefk 

ende het leven is / het over · denckẽ van de eeuwich⸗ 
heydt / ende van ans hemels; Dader - Jandt / deſe 
groote wereldt/ende Wp ſelver / die eene kleyne mes 
reldt ghenoemt worden; Ten laetften/ alle materie 
Die tot He JReditatie Dient / kan oock rot De Con⸗ 
templatte ghebaegbt worden / 18°t bp al dien datſe 
tot de liefde Godts gheſchickt wordt / ende datnen 
in deſe fp - felwen Godt voor ooghen ſtelt; Welck is 
het eerfte werck Bande Conteniplatie. 

‚ Den Verlangher. Gek ſoude wel Witten Weten / hoe 
dat men van de treaturen/ tot den Schepper der 

ſelver moet op-klimmen. aks. 
AM aniere Den Oeffenaer. Ven -merekt de ſelve als Godt 
on ent wercken / ende Woo? al ſyne Goddelycke teghen⸗ 
bi SrGepper woordicheydt / macht / wyſheydt / goedtheydt die 

op ſe ſumme in Baer npt-fchhnt/ ende andere ſyne —— 



| Van de Contemplatie. 767 
heden / ende Dat / ghelückerwijs dat bogen gheſendt 
is / Gode de ſelve bolmaecktheden toe ſchrubendez 
oft ban hem wenrende het ghene / Dat min Gole 
maeckt is : tant allen het goedt / Dat in haer ghe⸗ 
bonden wordt / komt Lan Godt / ende moet hem 
toe-qhefchjgeben moden. Ende den meeſten deel 
kan vock ghevoeght worden tot De menſch⸗wor⸗ 
dinghe ons Salichmakers / want hu hem geweer⸗ 
dight heeft den meeſtendeel te derven / ende Geel 
pijnen om onfen t° (mille onder worpen te weſen. 
Ghukont het sock boegen aen Den hemel) al waer 
allen het quaedt / het metck hier ghevonden wordt / 
untghebannen ſal zón / ende allen goedt oberbloe⸗ 
Delijck meerder ſalzyn. Gp kont oock uet alle 
ſaken octaſien nemen van Danektaerhepdt ; want 

afne ſauen gee 
Len ONS occa 

is't dat ghu aenfiet eenighe goederen / Die u oft een gi, van danch 
ander ghegheven zijn / Dit zjn foo Geel weldaden / vaerhepdte- 
Dieu ghegünt sijn ; is't dat op wat liefde u Ger: 

_blĳdt Ban het goedt Gaat uwen ebenaeten als oft. 
u epahen goedt mare; is't dat ghu eenen andeven 
in ellende ſiet / ende Dat ghu ban De ſelbe bebrüt zijt / 
Dit enig oock gheene klepne twel-Daedt;is’t Dat ghu 
met eenich quaedt beſocht woedt neemt Dit alg een 
vemedie /’ttwelekk u ban Godt gheghehen ordt. 
Ende hier iu kan men lichtelick het geloof / hope / 
ende ſonderlingh de liefde oeffenen; want fap moe⸗ 
ten ons vaſtelyck laten voorſtaen / Dat het goedt 
Dat wu ontfanghen hebben / ons ban Godt abe: 
heben is/ende maeten verhopen / dat wy ban (Hune 
moedthepotnocij meer ende meer ſullen ontfangen. 
Wen derden jaengeften / dat hu ong Dit al unt enckele 
liefde Gerleent/foo ig ’t wel betamelijck Dat wa den 
ghenen Die ons foo lief gehadt heeft / Wederom fous 
Ben beminnen. 

Betis oock een befonder middel am tot De con⸗ Pegramen 
templatie te gheraken / hem tedeffenen in De ſupbere 

mibbel om 
tot de con⸗ 

menninghe / in Get ober-qheven ſyns ſelfs / ende in crarpiatie te 
eenen op rechten jver te ghebruucken. Want wu ghevaken, 
bemercken / datde gene / Die eenen oprechten 
Hoer Der stelen ghehadt hebben / niet teghen⸗ 
ftaende Dat fm Door de ghehoorſaemhendt Dick- 
Wils ban defe ſtilte — zyn gheweeſt / 

— * oe met· 
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niet te⸗ m in ſeer verheben hebben gheweeſt in De 
tontemplatie Ten laetſten / het is eene ſeer krach⸗ 

Andere mid⸗ tighe maniere / ende middel om te Komen tot de 
Delal, bolmaecktheudt ban de liefde /ende De contempla= 

tre / hem tet Godt te keeren daor aſpiratien ende 
berſut htingen. Diet hier af breeder den 19, Dona= 
ventura in de venfe Der freletot Godt. 

_ Den Verlangher. gek fal hier mede op-houden/t8’t 
Dat u ghelieve mite gheven eenighe practieken 
Dienen de tot De contempiatte / bu fou verre / dat Get 

u niet te moenelyck en oude Gallen. | 
Derfcheven Den Oeffenacr. wPeevite/ is eene vol ſtandicheudt 
Oene! or in ſüne odeffeninghe: Be tweede / eene licha melcke 

n Vite: hierom tot Dat tun ſefen Dat Maria was ſit 
ties tende: Be derde / alleen te weſen / ſoo Geel als onſe 

maniere van leben toe laet; want te veronachtſa⸗ 
ten het ghene Dat ſynen voep aen-gact / is een al⸗ 
der meeſt belet. Hp fal alleen ſitten / ſeght den Pro⸗ 
Pheet / ende ſwyghen / ende hu fal ſu ſelben boben 
ſu ſelven verheffen: De bierde / ſoeg he draghen / dat 
Alle dinghen betamelick ende ordentljck geſthie⸗ 
den / 't zp in wendelick /’t zp uut· wendelick / t zu 
‚Back in het ghene / dat den ichame noodt ſateljck 
is: De bijde t verſterven ende verwinnen ſün— 
Ber ghebreken / beſonderljck nochtans de hoobeer⸗ 
De: De ſeſte / een wacker onder-houden ban’tgene/ 
‚Dat fijne maniere ban leben eugen is: De ſebenſte / 

Deurg, Beene tet lden : Dy heeft u verdrzuckt (ſeude Mou⸗ 
„fes, met avmoede/ende heeft u Manna tat eene ſpj⸗ 
fe ghegeven: Jacob heeft Godt gheften/ alg Ju ban 
ſynen beweder Efau verbolght wierde: den 9. Joã⸗ 
nes /als hu ballinck was: den 1. Stephanus alg 
In gejteeniaht wierde: We achtite / danck ſegginge; 
De Hac) offerande Bes lofs ſal mu vereeren: Dit is 
Den wech / waer Door ick u mine faltehepdtfal ber: 
theoiten : Deneghenſte / al het ghene /Dat teghen⸗ 
moordich ie (als oft wp De doodt boor voghen fa: 
mijer) berfmaden: ende Dit is / gheljſkk met Den Daz 
trarch Abraham in De Deuve Gan (Gn tabernakel 
ſitten / ais gear Godt al-machtich vereert meteen 
Gifteen der Enghelen: we thienſte / vol herdichendt 
éne bidden / ende zulpe vereuſſt hen ban — 

Thren 3. 
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ghen / maer alder-ureeft ban De 19. goeder Godte 
gracie: De elfje) eenen Goet Der freie : De twaelf⸗ 
renden meminghe: De derthienſte / een ghe⸗ 
durich ghebedt ende meditatie: dee virer chienſte / 
De continuele oeffeninghe Ban De teghen - woor⸗ 
dicheudt Godts: De v fthienſte / xenen Hoer ende 
Hefde tot fÿynen naeſten. 

‘Den Verlangher. Op datter niet achter-ghelaten on 
worde / noch en ghebreke / Get welck De contempla⸗ 
tie aen-gact; bidde u / mp te willen upt· legghen / 
wat dat te ſegghen is /het minnende oft bewegende 
ghebedt / ende hoe het ſelbe moet gheſthieden. 

__ Den Oeffenaer. Het minnende vit beweghende mar dat pee 
ghebedt / wordt ſos genoemt Gan De affectie / De teeckent vet 
welctke Gier in meeft te werck gheſtelt wordt. Want mirnende oft 
gheihck P_Pazfeabt / het is cene communicatie — 
ende handelinghe met Sodt / waer door De ſiele STUP 
achter latende De redenen / Die men door het ver⸗ 
ſtandt plach te ober legghen: ende veel meer af⸗ 
tretkende De ſinnen van unt wendighe ſaken / 
als oock de imaginatie oft verbeeldende kracht / 
van alle liehameltzcke dingen / dre ons ſouden mo⸗ 
ghen verſtronen: ſtelt haer ſelben in Godts teghen⸗ 
woordichendt / ende te breeden zünde met ſÿjne ghe⸗ 
dachteniſſe / haer alder-meeft begheeft tot affectien 
van liefde / ende het ghene / dat haer tot De ſelbe ſou⸗ 
de moghen verwecken: foo nochtans niet / datſe 

alle andere affectfen ban gheloof / hope / danck ſeg⸗ 
ghinghe / lof ende ober ghebinghe uut ſſluut / maer 
begheert Dit nu voor haer ſelben / nu voor eenen 

anderen: maer ghu ſult mp ſegghen / is’tijake dat 
Godt ons hier toe roept / foo ſal hu ons oock Door 
fúue gvatte boor-Komen ende ander wüſen. P. de Tractz. 

‚Puente raedt nochtans dat de ſiele haer in De tegen: sz. 
woordicheudt Godts fo ude bereenigen ende Sodt 
ſoude aen-fchoutwen / ghelück Hu wos Hoor het bez 
ghinſel des wereldts / alte dinghen vervullende / 
ende fn ſu ſelben ghenoechſaem / ende datſe haer 

Tate boor ſtaen datſe als een ſtippelken alleen met soe ve ſiel⸗ 
hHem / ende in hem is; die alleen alle dinghen / ende de volmaect⸗ 
„Alleen boor ſu ſelben genoec hſaem ie ‚ende gheheel Deen Sos 

_ hare liefde in hem ſtorte tft oock Dat fn Bme betegseike, 
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hoe Dat Bodt ſy · ſelven bemindt/ende begrijpt jens 
De hem feluen verheught over fúne volmaeckthe⸗ 
Den / ende dat hu alſoo in Den af grondt ban fine 
wüsheupdt / ende goedtheudt als een droppelken gee 
ſrelt zyÿnde / terſtondt uut ganſcher herten in heur 
verandere. Ten derden / mach Gu contempleren / 
hoe dat Bodt den Dader fp ſelben kennende den 
Sone voordts-brenght / ende Defe twee perſoonen 
maltkanderen bemimnende / boorts brenghen den 
H. Gheeſt / ende Goe dat de Goddelijcke perſoonen 
met eene oneundelicke volmaecthent / hare epqen- 
dommen hebben: ende in deſer voeghen in ſyſelben 
verwecken eenighe affectie Gan liefde tot De dru 
Soddelicke perſoonen / op Dat hu een met haer ·lie⸗ 
den ſoude moghen zón /aen-abeften / dat de B. Drie 
buldichendt door eene oneundeliücke goedertieren⸗ 
heudt hier toe haer weerdight. ld 

Bef vefſeninghe / ſeght P.Paz / ie profüteljcker / 
is't dat de ſiele hier toe genoot mort door de medita ⸗· 
tie:want de liefde trect het herte ſterckelücker afbã 
d' aectfche Dingen verciert Dat met deughden / ende 
bet evt moet beter ende lichtelücker geſunbert / gee 
lück Den . Bonabentura ghetuught / door het bier 
Der liefden / dan Daar de wateren der tranen. Want 
de meditatie en is anders niet Dan een ſorchbuldich 
ander-foeck Der zielẽ / waer door Wy tet ’t welck ong 
verborgen ie ontdecken jop dat wp onfe affectie ſou⸗ 
den onſteken / ende verwect ouden worden / om ons 
tot eenich goet te begeben / oft eenich quaet tefchou= _ 
wen : ende ontwÿfelijck het onder-foecken brenght 

Conditiẽ die arbeut mede. Maer deſe maniere vereuſcht datmen 
vã noodezun Gan te Bozen ín De meditatie gheoefſent zu geweeſt / 
om het murs 
nende oft Dez 
weegende ate 

Daer-ert-boben eene fonderlinghe berſterbinghe / 
fuutgerbepdt des herten / eenen af-keer oock Gan, de 

bent te eefiee alderminſte fond / ende een neerſtich beoeffenen der 
nen. deughden:waer toe De ſelbe oock geſtiert moet wor⸗ 

den /niet tot bertrooſtinghen; aulficheudt/ oft ÿdel⸗ 
heudt. Ten twer den / ſu bereyſcht / abeljck mp ban 
de contemplatie gijefendt hebben / eene ſtilte ber nae 
ture / ende den roep Sodts;waer af den meeſter ban 
het Gheeſtelück leben oordeelen kan / ende een ie⸗ 
ghelck bu zu ſelven bemercken / wat bewegingen | * 
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eñ treck Dat gu gevoelt tot deſe maniere ban biddẽ / 
ende deſelbe bolghen naer het goedt-Duncken des 
ghenes / Gan Den welcken hu onder-tefen woedt, 

Beoetgen vereuſcht niet alleen het gebruuck Gan 
De meditatie / maer wordt hier meeftendeel bp ghe⸗ 
boeght / ende ghelijck Den Propheet Elifeug prophe⸗ 
teerde / als huden herp· ſlager eñ Get foet gelunt had⸗ 
Be ghehoordt alſoo moet hier De meditatte van het 
leben/ oft Gan Be doodt ons Saltcij-makers / oft 
ban de Goddelücke volmaecktheden boren gaen/ 
ende aldus Wordt Be ziele berheben tet Get min: 
nelück ghebedt. Ende in't beghinſel begheeft: 
fe haer tet verſcheuden affectien ende begeertẽ;maer* 
nader handt tot Sodt alleen / ende Dat foo Beel te 

langer / hoe datſe hier in meer berboordertis. Men 
moet hier in het bedroch Gan den dunvel gade aẽ / 
gelijck in alle andere manieren Gan bidden Want 
ist bp aldien Dat iemant gevoelt / Dat hu Door eene Teeckenẽ vk 
geeſreljcke gulſichent / oft hooveerdichent getrockẽ bedo bes 
mordt / en de Dat hp d'andere berſmaedt; oft Dat hyp duybel; mm 
afghetrocken wordt ban den üjber Gau de ghehooe⸗ —— — 
ſae mhendt / van het ober-aheben fijns ſelfs ahedu⸗ van SDA 
righe berſtervinghe / ende ten laetſten van het gene 
Dat ſünen regel mede brẽghtdit ie een claer teeckt / 

dat hp ban den Dupbel bedroghen wordt. 
| Den Verlangher. Ich wilde wel Dat ghumu Dit Doo 
eenighe ghelckenifſe mat claevder uut- leudt. 

Den Oeffenaer. Leeſt Dit aen gaende P. Paz Die hier 
ban in't lange gheſchreven heeft maer Dier tuffchen Toms, 
neemt Dit tot u boordeel. 

Reg.3s 

Voord'eerfte oeffeninghe,ende het ghebruyck 
van het gheloove. 

A Enſiet dert Deere teghen-Woazdich „als den genen 
banden welcken alle dingen haer wefen treckẽ / ende 
Bie d'eerſte Maerhendt is. Ende ghelooft vaſtelick Hes 
ghene dat hp bau fp ſelben / van (nen Dane etc. veropẽ⸗ 
“Baert beeft; ende Boet uwwe belijdeniſſe met inwendighe 
Woorden; Bidt dat onfen Salichmaker met u zu; ende 
wenſcht Dar een-iegelichk Gem bekenne ende beminne. 

Gee 3 Voor 
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Voorde tweede ocffeninghevande Hope: 
AS chouwt Godt alg den alder-beften, liberaelſten 
Nloonder / uwen hulper / ende de fontenne van allen 
goedt ende betrout / dat ghy daor de verdienſten ban fis 
sert Done gratie verkrüghen ſult / die unootſakelick is / 
om tot het eeuwich leben te geraken; ende epfcht dit. 
met een vaſt betrouwen, 

Voorde derde oeffeninghe vande Liefde. 
Seelt u Godt boor goghen / als. den af-grondt ban alle 

goederen; van ben welcken het al komt ; ende aen⸗ 
Bidt hem / Die begheert han u bentindt re Warden: ende 
eyſeht eene feer bzeede liefde op dat gijp alle fijne -gijes: 
boden ſaudt moghen onder houden / dat hem alle men⸗ 
ſchen ſouden lief hebben eene ſeer uot-geveckte liefde/ 
wenſchende hem in der reuwicheydtte beminnen een 
ſeer verheven liefde Waer dooz ghyalle gerdtſche din⸗ 
ghen ſoudt moghen verſmaden: eene ſeer diepe liefde⸗ 
waer door gn u onder alle menſchen vernedert. Biedt 
hem veel ghelucks / ende verheught u ban fn goedt / 
ende gheeft u gheheelick ober / op dat ghy in alles fijner 
alder heplichſten wille gheljck ſoudt moghen wefen : 
vereenight alle uwe krachten met hem / op dat ar 
hem alleen mooght in uwe gedachten hebben / ende 
bent alleen beminnen. — — PMS 
Den Verlangher Ick bereſe Dat ick qualjck falkon- 
nen oeffenen ende verſtrÿjgen het-gene Dat ghu mu / 
tot noch toe nat gheleydt hebt / Mant min imagi⸗ 
natie herwaerts ende derwaerts bev tropdt zünde 
en blijft niet gheſtadich op eene fake. 

Den Oeffenaer. En quett uhier nochtans niet int; 
Daer zón berſcheuden Megen om tot de bolmaeckt⸗ 
heudt te gheraken. Want mie is bekent / ghelück 
Den Propheet Tob ſeght / door welcken wech / het 

Den bequaẽ⸗ licht gheſprendt ordt. Ende laet u dit vaſtelück 
ſten erde fe: boor ſtaen / Dat d' alder beſte mantiere Gan beree⸗ 
kerften mid⸗ 
det ont tor De 

vLereenunghe 
eude contem⸗ 

ninghe om tot De contemplatie te komen is / ſjnen 
ille ín alles voeghen met Den wille Godts ont⸗ 
fteken fmefende met eenen op - vechten iüber det 

plate te ghe⸗ stele /hemm gedurichlijck oeffenen in de Goddelcte 
raken. teghenwoordicheudt: hier irt Kart men niet lichte⸗ 

lück bedzogben worden. Ende ſoo danighe pr dl 
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Bode almachtich dickwüls veel agenghenamer/ 
dan die haer begheeft tot hooghe contemplatien / 
ende hier en tuſſchen fu iS ſlapin De ghehoorſaem⸗ 
hendt/ traegh tn De berſterbinghe / Wa in den ber Cap 3. 
der fel Beſe bereentughe vetommandeert De 5. 
Terefasboven al beemantde Haer Keligieuſen / datſe 
boor al / haer wel ſouden wachten ban alle bedroch 
in hare gheeſtelücke ruſte ende contemplatie. waer 
Door ſommighe ſomtüdts verflauwen in den hver / 

ende De onder danichendt / op datſe haer ſelben in 
De ruſte ban het ghebedt /upt eughen liefde / ende 
niet Ban Sodt almachtith fouden met geeſtelücke 
ghendechten Heemaken , Want Godt en berooft” 
niet De ghene Die onvfijndn tiwille arbenden Gait. 
haren loan. / noch en laet oock niet te hefoecken de 
ghene / Die om fjnen © wille den arbendt aenveer⸗ 
den Daer ſu Aan hem toe gheſonden zün / al ist dat 
haer De ruſte ſeer aen ghenaem is. Het welck De 5. 
Terefa fEpde beproeft te hebben doot experientie / 
ende Datfe haer tier Goor ſtaen Dat Dit De vedene 
was / waerom / dat Ben dunbel ban der hellen ſoo Lib. de fun- 
Geel liften ende laghen leudt / om De ghehoorſaem⸗ datione c.s. 
bent te bebechten; obermidts dat deſe deughdt den 
alder ſekerſten / alder korſten ende den eenighen 
middel ie / om fjnen turtle met Godts wille te. 
vereenighen. 

Ghebedt befluytende alle draffectien der Liefden. 

H Eere onſen Godt hoe wondenyck ie uwen naem over geheel Palm 3. 
aertriich Vie is ghelijch aen den Heere onfen Godt? Daer Pſalm. iis. 

en is uwes gelijck onder alle- de machtige met ,o Heere, ende daer Plam. 85, 

ent is niemandt ghelgek uwe Vercken. “Groot zijt Lhyo Heere, pat, 44. 
ende uwver groorheyt en i gheen eynde: Ghy zijt machtich ende 
daer en is niemandt,die woven Wille kan weder-STaen. Ghy zijt 
göedt ende u we bermherticheyt en heeft gheen eynde. Ghy zijt” 
alleen onfen Heere ghy zijt alleen goedt, ghy zijt alleen den al⸗ 
der=hoochften. Ickverheughemy in alle uwe goederen o mijne” 

genoechte,o fonteyne van alle goederen : Maeckt den Heere groot” pía1.33, 
met myʒende laet ons fijnen naem verheffen mer mrdlchanderen-” 
Mer Wat iu graor weeken; o Heere tot Wiens grootheydt uiet’ 

C C6 En by⸗ 
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by-ghevoeght en kan Worden? VV ant ghy hemel ende aerde 
vervult , Wiens fchoonheydt alle fchoonheydt te bovengaet; by 
Wiens goedtheydt , gheene bermbherticheydt , by wiens kracht, 
gheene macht vergheleken en mach Worden.Ende Waer’ t by al- 
diendatter eendghe ghevonden Wierde , ende dat in mijnder 
macht Waer „ick foude de felveu mildelijck. ſche nchen, al Waer 
het dar elche creature in’t befonder eenen hemel Waer , ver= 
valt mer claer-blinchende gheeften ; ende al Waer’tdat alle de 
fandekens der duynenelck fchoone Werelden waren ick foude 
die u gheven, Want ghy dit Weerdich zijt , om dat icku bemin- 
ne. VVaert (abe, dat ick in my befloten hadde d affectie van 
alle de menfchen , Enghelenende Heylighen ; ick foude u daer 
mede Willen om-helſen, in u fonde ick willen leven, ende ſter- 

ven.Och oft ick alle de fmerten ende pijnen van alle d ellendige 
menſchen mochte aen-nemen ende verdraghen, op dat uwen 
naem foude moghen verheven Worden , op dat de menfchen u 
fouden moghen kennen,ende beminnen! VVant ale droef heydt 
ende pyne is kort ende licht om draghen aen den ghenen,die door 
uwe liefde droncken is, ende door de felve in u verandert wort. 
O mijnleven, o alder-meefte foeticheydt „ o allen mijn goedt, 
hoe wordeick benouwt , tot dat ghy mijne begheerte vervalt 
frilr hebben, doorde welcke ick u uyt gantfcher herten , uyt 
gantſcher fielen, uyt gantſch mijn verstande, ende uyt alle 
mijne krachtenbeminne! Och oft ick een met u Waer , ende 
ghy met my,dat mijnen Walle, et uwen Wille in alles over een 
quame! Siet‚o Heere, die het herte ende de nieren door-fiet, ick, 
Weet dat u bekent is, dat ick inder Waerheydt niet en hegheere 
buytenuʒende Vaert by al-dien, dat ghy alle dingen ferredet in 
mijn verkieftn, ick foude u mijnen wille weder-gheven, die ick, 
uduyſendtich duyfende-mael toe-eyghene . VVant ghy zijt 
den Heere ende ick ben den knecht : ghy zijt de Wijsheydtzende 
ach ben een on-Wetent kindt. ghy zijt de goedtheydt felve, en- 
de ick ben vervalt met alleboosheydt : ghy zijt den af-grondt 
van allen goeden, ende ick‚van allen quaden. Ghy zijt den 
Godt mijnder herten ‚ mijne foeticheydt , mijne Sterckte, mijne 
rreeſe ende mijneliefde . Och oft schiet en kende buyten $ 
Á —— iben — 

ik 
Al 
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och oft ick niet bemindt „niet bepeysten hadde, dan w alleen „o 

zee van alle goeden: Ick oude zijn „als oft ich niet gheweeft en 
hadde van tlichaem mijns moeders over-ghedraghen zinde 
tot het graf, ick ſoude doodt gheweeft hebben , ende mijn le- Goloff.3e 
ven foude verborghen weſen met Chriſtus inu mijnen Gode. 

Oeffeninghe van afpiratien oft op-heffinghen des ge 
mgets,over-loopendealle ghefchapen dinghen, 

vervolghens de dry weghen. 

DEN SVYVERENDEN WEGH. 

P defen wech wordt Gevenfcht ende verweckt leet: 
Wweſen / ſchaemte / ende vreeſe Gan de ſonden. 

Aſpiratien rijfende uyt het over-dencken 
& _ vandehelle. 

‘E ent waer dat den Heere mp gheholpen hadde / mjne Pra 
fiele hadde feer na by in de helle ghewaont: Sch oftick ui 
u nont en hadde bergramt mijnen Goöt$ 

Vyt het over-dencken der aerde, 
Siet ben Deere fal gaedertierenthepdt gheben / ende pſalm. 34. 

⸗ 

enſe aerde ſal beuchten voordts brenghen. Ende ick 
ben gheworden ghelück een verlaten ende berwoeſt 
landt: Ick hebbe doornen voorts gebrocht waer mede 
ick u/eplaes!o ſoeten Jeſu ghekroont hebbe. 
— Vyt het over⸗dencken der beeften. 
De beeſten / ende alderhäde vee / ſerpenten / ende gebe⸗ 

derde voghelen / ende alle krunpende Dieren dienen u: Plal.148. 
ende ick hebbe gheleeft ghelijck een peerdt / ende munl / 
Die gheen verſtandt en ghebruncken / o mijnen heere / 
ende mijnen Godt, ! ane 

Vyt het over-dencken der menfchen. 
„Be kinderen Befer wereldt / zijn voorſienigher / Dart Lucs. 

Be kinderen des lichts! Wat en heeft hare vernuft⸗ 
hendt niet ghebonden / op datſe balfchelijck gheluc—⸗ 
kich foude. mogben Werden : Ende ick hebbe beel dins 
ghen ghebonden om ongheluckich ende ondanckbaer 
te Wefen. ie f 

Hz | Gee 5 Vjt 
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Pſalm 92. 
Cant.8. 

Foang.5. 

« 
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Vyt het over-dencken der fiele. 
Ghn hebt koſtelyck gheweeſt in de oagtert bart mis 

ner Godt/ want ghy hebt ghewaſſchen gheweeſt in het 
bloedt van ſynen Sone / endeick hebbe u ſoo lichtelickt 
berkacht, Ap my / ſeer langh beeft mne ſiele eenen breẽ⸗ 
delinck gheweeſt. 

Vyt het over dencken der wateren. 
De water bloeden hebben op gheheven hunne ſtem⸗ 

me/de vloeden hebben hunne baren opgheheben: maer 
beel wateren ent hebben uwe liefde / a ſoeten Jeſu / niet 
konnen upt bluſſchen / die ick eulaes? foo menichmael 
berlaten ende upt-gheblufcht hebbe. 

Vythet over-dencken van delocht. 
Den gheeft blaeft daer he wilt; komt moete bulpero 

Heere / op Dat ich mach berkoelt worden door uwe mee 
nichbuldighe ontfermherticheden. 

Vythetover-dencken van 't Per. 
Bhp zift/ a mijnen Godt / een verſundende bier / ende 

hoe en ben ick niet gheſmolten o Heeee? Ende fal ick 
in't midden ban uwe vierighe ſchichten ban uwe wel⸗ 
daden / noch al eben koudt blijven? 

Vyt het over-dencken des hemels. 
Ofchoonen hemel / hoe luttel hebbe dek uw qlheacht! 

Boe Dier heeft het mijnen Heere ghekoſt/ Hat ick umer 
hem foude befieten/ ende eplaestick hebbe t berfmacdt, 

Vyt het over-dencken der Enghelen. 
VDerblüdt wo ohp Enghels ober mo fondaer penitens 

tie doende / ende Berfuchtende tat nijnen Heere, mü⸗ 
Hen Godt. - Ä 

DEN VERLICHTENDEN WECH. 
di 

DE afpivatien ende op heffinghen des ghemoets 
+ Der ghener / Die voordts gaen in den wech Dev 

deughden / dienen tat het verkrüghen dev deugh⸗ 
Den / ende het upt-voepen der ſoonden; het welck 
men behoorde qhedurichtgek te oeffenen / om alſoo 
drijdele verbeeldingen Gan De vboorleden ſondẽ / met 
deſe ghedachten wech te drijven / ende te ber⸗ 
ſmachten. | trap ee 8d 

Afpiratien 
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Afpiratien,{pruytende uyt het bemercken 
van de helle. 

Shu hebt mp berlaft upt ben mondt des leeuws / en⸗ Plalm.r2e- 
De ban de hoornen des een horens mijne oodtmoedich⸗ 
hendt ende mijne berlaten ſiele upt de macht ban. den 
rafenden hondt ban der helien:ende Wien fal ick Dienten Eecli. * 
anders dan ur 

Vyt het over-dencken der aerde. 
Waerderdie dickkwijls den reghen op haer komende / Heb. 6. 

driuckt / ende geene vpruchten voordts en brenght / is” 
ſeer na be omvermaledijdt te weſen / maer gp die der 
opeechten wet· ghever zijt / ſutt ghebenedidinghe geven / bPſalm 833 
ende ick fal gaen van deughdt tot deughdt. 

Vyrhetover-dencken der beeften. 
Den os eeft ſynen befitter ghekent / ende den eſel de lain. 

kribbe des Beeren : ende ent falick untet kennen / ende 
in armoede wise armoede na-bolghen? 

Vyr het over-dencken der menſchen. 
G's en hebt alfaa niet ghedaen allen natien / gelück Pſalm. 147- 

gie mp ghedaen hebt / ende uive oozdeelen ent hebt gijn. 
hun niet gjeopenbaert : hierom hebbe ick ghefwoiten Pfal.118. 
ende een vaſt op-fet ghemaeckt te bewaren dD'oogdeelen 
uwer vechtbeerdichepdt, 

Vyt het over-dencken der fiele. 
Ghebenedijdt mijne ſiele den Beere/ ende al bat bin⸗ Pſal. i102. 

nen mp is (nen heplighen naem : op Dat een-ieghelijck 
mach ſegghen / dit is het ſaedt het welck den Deere ges. 
ſeghent heeft. 

Vythet over-dencken des waters. 
Bhebenedijdr den Beere alle wateren / Hie boben de — 

hemelen zijt : ende octraft ghp vermeerdert mocht wor⸗ 
den / door mijne tranen / op dat ick — — ſaude 
moghen wit worden. 

Vyt het over-dencken des lochts. 
Mijnen mondt hebbeick open ghedaen / ende adem 

in ghehaelt: want in uwe headset hebbe ick 
betrouwt. Ea 

‘ "ee ‘Nye 
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Vyt het over-dencken des viers. 

Apoc. 3. Sn raedt mp / o Heere, Dat ick van u foude koopert 
goudt Dat gloepende ís: ontfteeckt mp mijnen Beere/ 

Plm, 103, De mijnen Godt : Die de gheeften uwe Enghelen 
maeckt/ maeckt mp uwen dienaer,/ bierichende bran⸗ 
Derde in uwe liefde. 

Vythetover-dencken des hemels. 
Plalmror. VDwer handen Wercken zijn De hemelen / fe ſullen 

bergaen/maer gn blijft altijdt: Gheeft mp volſtandich⸗ 
bendt/ oBeere, Dat mijne fonden ghelück cen kleedt 
verſljten. 

Vyt het overdencken der Enghelen. 
Pfal.oo. Ghnhebt uwe Enghelen vant mp bevolen / datfe mu 

fonden bewaren in alle mine weghen: Maeckt o Heere 
Datfe mp in hunne handen draghen / op Dat ick niet we⸗ 
Derom mijnen boet en ſtoote aen den ſteen / ende en bale 
le/ Booz mine oude gewoonten. 

DEN VEREENIGHENDEN WECH, 

DS bolmaeckte menſchen plachten meeſtendeel 
foo-Dantgbe afpivatien te ghebruucken / waer 

Boop Deftele ontſteken ende met Godt Leveent abt 
Wordt door De liefde. 

Afpiratien ende op-heffinghen des ghemoets 
fpruytende uyt het bemercken 

der helle. 

Hier brander uwe bijanden / ende ſullen branden tot 
inder eeuwichept/maer mijne liefde fal ban nu af / ſterck 
weſen / als de doodt ende mijne jaloursheydt ſal harde 

Fant.s. weſen als de helle. 
Vyt het over-dencken deraerde. 

Bat mine aerde ghebenedijde mijnen Beere/ ende 
beuchten voorts⸗·brenghe op (nen tijdt. 

Vyt het over-dencken der menfchen. 
Pal. 65, Komt / ende hoort gijp alle / die Godt vreeſt / ende ick 

falu vertellen Goe groote dinghen dat den Heere mijne 
fiele ghedaen heeft Och groote dinghen beeft hp de ſel⸗ 
be ghedaen!o myne ghenoechte ende vermakelücke bere 
kaelinghe. 

Wye 



Van de Contemplatie. > 778 

Vyt het over-dencken der beeften. 
De bogelen des lochts en faepert oft ent maepen niet / 

ende gljp o hemelfchen Bader boedtfe : aldus betrouwe 
ick oock / dat ghp mp oock fultonderhouden / o mijne Matth. & 

‚_gemghe hope. 

Vyt het over-dencken der ſiele. 
Mne fiele is uwen tempel/komt heere / ende neemt Pſalm. 142, 

uwewoonꝓlaetſe bp mp, Blijft ghy in mp / ende ick 
in u / op dat ick eén met u mach zijnsoch wanneer fal ick Palm. 43. 
weg het alder-bierichfte licf-bebben! 

Vyt het over-dencken des waters. 
Kijne frele is boor u als eene aerde (onder water, 

Pp heeft dorzſt tot u Bodt de lebende fontepne. Wan⸗ 
neer falick komẽ / ende mp openbaren boo: u aenfchint. 
Wanneer fult ghu mp dzoncken maecken met uw 
liefde. et 

Vyt het over-dencken des lochts. 
O eeuwighe Wijshepdt/opzechte liefde ende bemint s 

de eeuwichepdt! Bhp zijt mijnen Godt /totu berfuchte 
ick nacht ende dach / in ·ſtort in mp Get opzecht leben: 
Want gin zijt mijn leben alleen. 

Vythetover-dencken des viers. 
Shp zijt ghekomen om het bier te brenghen op der 

aerden / ende ghjp ent begheert anders niet dan dat het 
ontſteken foude Worden: onefteecht mp met dat felbe Luc.ar. 
vier / op dat ick ban uwe liefde mach fmeltest, 

Vythet over-dencken des hemels. 
Shu hemelen bertelt de glozie Godts / lober ende Plalm.rg. 

Banckt onfen Godt / och wanneer fult gp mp geopent 
worden / ende dat ick hem fal binden den ghenen / Hie Cant.ʒ. 
mijne ſiele bemint? wanneer ſal ick hem upt gantſche 
herten beminnen? 

| Vyt het over-dencken der Enghelen. 
O Enghels / die altijdt fiet het aenfchijn mijns Mar Matth.18. 

ders / wanneer fal ick kamen ende berfaedt wozden / als 
fijne glorie mp berſchijnen ſal⸗? Boet open uwe poorten Pfal-16. 

… ghp Princen/ ende wordt op ghebheben ghp eeuwighe Plal.a 3. 

pooꝛrten / op dat ick mach ſmaken ende fien / hoe ſoet dat 
Ben Heere is, 

Op- 
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Op-heffinghe des ghemoets uyt Ledo Blofius 
om eene vierighe liefde te verwecktn. 

O Alber minnelijckſten / alder ſecreetſten ende alder⸗ 
naeſten W2updegom Der beplighe fieten /ontfteeckt 

krachtelijck dat bidde ick u / mijn herte met den beandt 
uwer Soddelijcke liefde / op dat ick u mach bemannen 
unt het binnenfte minder ſiele befoechkt mp ghenades 

Auck / ende berbult mjn herte met uwe gratie / Want 
ick verlange upt gantſcher herten nau/ Diede fantepne 
zijt ban alle foetichepdt. ; 
Oheere Fefu / o bier welck ons ſoetelijck ontſteeckt / 
Bepmelick ſchint / ende liefljck rieckt / vervult gheheel 
minherte/ o Koninck der Koninghen / Koninck der 
eruwighe glorie / op Dat ick naer u alleen verlanghe / 
tot u verſuchte / om u minneliück senſchyn te -acn= 
ſchouwen. 

MDooꝛ wondt / o minnelijcken Jeſu / het binnenſte 
münder ſiele / met uwe alder ſoetſte liefde: door wondt 
mün herte met uwe brandende liefde / opp dat mijne ſiele 
gantfch na u verlanghe / endet eenemael fmelte in uwe 
liefde / ende datfe geheel in u berandere. 
Schepdt my gheheel ban al tgene; Dat op der aer⸗ 

den is / op Datick u alleen bzp ende los foude moghen 
aen-hangben/dat ghy dat als engen beſitter ſondt mo⸗ 
ghen bewoonen. Dat uwen alderſoetſten reuck in mu 
neder-dale/ Dat ick over⸗goten worde ban de lieflück⸗ 
hepdt van uwe Boddelijche liefde / Die in mp verweckt 
“fupbere ende eeuwige begheerten. 

Gheeft mp o Heere / dat ick Berbult zinde bande ſoe⸗ 
tichepdt ende gheheelontſteecken ban den brandt uwer 
liefden / u mach upt gantfcher herten beminnen / ende 
ut het Binnenfte minder ſiele / alder minnelckſten 
lief-hebber!dat ick u mach beminnen/a eenighe falichs 
gepdt minder ſiele / dat ick u mach beminnen / Want 
aha mp ban te boren bebt bemindt. 

Berleent mp o alder-fchoonftert ende alder liefſten 
Wrupdegom Jeſu / dDatick u altijdt meer ende meer 
mach beminnen, ende dat uwe machtighe ende krach⸗ 
tighe liefde ban mp neme het ghewichte ban alle aerdts 
febe begbeerlgekheden/ende mp gheve / Dat ick ghedu⸗ 

richljjck 
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richljck mach loopen maer den reuck ban uwe falbert. 
_ Beeken mjn herte / mijnen atùer liefften ende als 
derſoetſten Brundegom eene ſoete ghedachteniſſe van 
uwen heplighen naem / Die niet upt ghevaeght eit 
Kkan worden / op dat ick al tydt naer u berlangbesal-tijde 
„Mer het vier van uwe liefde brande / ende in den overs 
bloedt ban uwe liefde t'eenemael verdrincke. 
„® zee-ban bepligge liefde onde faerichendt / münen 

Godt/komr ende fchencht mpu⸗ſelven geeft my dat teks 
unt ghebeelder herten mert volle begheerten /-ende amet 
tene brandende affectie ghedurichljck naer u mach 
verlanghen ende uſteilen boven atie gheſehapen crea⸗ 
turen / dat ick omt uwen t'wille alle verganekelÿjcke ge⸗ 
noechte mach verſaecken / o mijjn waerachtich ende als 
der-meeft verheughen. 

…_ Baedt,mo/o Deere, Die eenen hangherighen bedelaer 
ben / met een ghedurich bloeden ban uwe. Goddelic⸗ 
heudt Bir begheere ende verſoecke ickoodtmoedeliück / 
Dat uwe alder-krachtichtte liefde/mp t’ eenemael door⸗ 
wonde / vervulle / ende in haer berandere, 

Berleent my / o alder goedertierenſten Dalich-mas 
ker / dat ick door uwe liefde gheheel ontſteken mach 
worden / t'eenemael mp ſelben mach verlaten / ende in u 
alleen mijn vermaeck nemen / u alleen mach kennen / 
ende ghevoelen. 
SOonghemeten af-gronbt Ser Godthepdt / treckt my / 

ende verſtindt mp in u / treckt ſoo t' uwaerts de begheer⸗ 
ten münder herten / ende vereenight De ſelbe met u/ dat 
ick ontbonden ende los mach weſen ban aile andere 
dingen, 

Ick noode w/o ſoeten Godt tot mijne ftele/ u aenroe⸗ 
pe / u verſoecke ick upr gantfcher herten / a -lieflijcke 
Welluftichepdt ban de alder- binnenste em-helfinghen/ 
kamtaaifjnen alber-liefften/komt a Heere, naden welc- 

„ken ick duuſentich dunſent mael verlanght hebbe / op 
dat icku iawendelyck foude moghen beſitten /endeu 
met de armen mijnder ſiele op het alder-fupverfte ſoude 
„magen ombelfen, à, 

Alicht altijdt lichtende / ende dat niemermees ber⸗ 
sBupftert en Wordt / berlicht mp ;-o biet ’t-welck al· tjdt 

Brandt / ende noet uut ghebluſcht en wozdt / ontſteeckt 
dap;o liefde / die altjdt antſteken zijt / ende nopt J an 

ou 
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flautot/berlindt mp/ ende berandert my in u. 
O alder-aen-ghenaemfte licht minder ———— sv, 

Daft berre ban mpy/alie Dupftecniffen ende verlicht nijf 
teenemael / met het klaerblinckende licht uwer gratie. 
Komt in mijn fiele / o onepndelijche faetichepdt / op dat 
ick uwe faeticiepdt mach ſmaken / ende in u alleen nig 
Mach verheughen/ ende ruſten. 

© mijnen albec-liefften / ghy die. ick alleenelÿck bes 
gheere / verleent mu / Dat ick u ntach binden / ende ghe⸗ 
banden hebbende / mach baft houden, ende met mijne 
gheeſtelljcke armen vaſtelijck mach ombelfen. Kaer u 
verlanghe ick/ o eeuw ighe ſalichendt / och oft ghy u me 
gaeft / ende mu met u op het alder volmaeckſte beree⸗ 
nichde / ende ntp dronckẽ maeckte mer den Wijn ban us 
We Goddelijcke liefde, 

®Boor-worndt/ o Heere / het binnenſte mijnder hertert 
metde fchichten uwer liefden / ende laet neder Dalen 
in t binnenſte ban müne koude ende flauwe ziele / eene 
faligbe blamme;op Dat ick ontfteken zijnde met Den ou⸗ 
blufchelijcken beant uwer Itefden/ende dooz wont met 
de onfprekelijcke foetichepdr ban uwen gheeſt / van me 
ſelbent eenemael af-ghetrocken mp tot u alleen mach 
keerren. 

Ontfanght nip/o alger-Lieffelijck fte bauydegom lIesv, 
in de armen bant uwe ſoete om helſinghen / waer door 
mijnen verbroſen gheeft mach fmilten / ende bran⸗ 
den. Doet open aen Den genen die klopt / ende ontfanght 
gen verlaten fiele int de fale uwer liefden ende berbindt - 
De felbe gheheelijck met u. 

Dat ick doch mach upt u putten Die lebende wateren / 
o honich-bloepende fontepne / de welcke ghepzoeft heb⸗ 
bende / naer niet antders/ Dan naer uen doefte. Dat it 
mp nederdale Den dauwe / ban uwe alder-foetfte liefde / 
Waer doo, ick abergoten sijnde (oude maghen reyn ende 
fupber ban alle aertfche begheerljckheden / ende berbal= 

ſte liefde behouden blüven. 

O alder-lieffte pt alle beminde berleent mn; datick 
u gheheelijck toebehooze / ende Dat gn mp in der ecus 
wicheydt bp blijft. Bereenight mo / in ſulcker voeghen 
met u / dat ick nimmermeer ban u en kan fchepdensgeeft 
mp u felben/ int fulcker baeghen/ Dat bervult zijnde * 

e 



Ee 

Van de Contemplatie, — 73 
Be loeticheydt uwer vrede / ghedurichlijck/ met alte Xeps 
michepdt mijn beemaeck mu mach nemen. 

® ghjeruft ende fupber licht / mijnen Godt / doorſtraelt 
mijne ſiele met uwe bertichtinghen , Borght mp met 
mep bet alder-bolmaechfte, a claer-blinckende fonne/ 
op dat D'aerde mijnder herten over-fchenen zijnde met 
De hitte uwes krachts/ bloemet ende vruchten van epe 
lighe liefde boosts mach beengben, 
Mel aen mijne eere / mine beeughsdt ende mine op= 

rechte ghendechte / heere Jeſu / onſteeckt de blamme 
uwer liefden / in t binnenfte minder Herten / foo dat 
ick booztaen in deſe wereldt niet ent verkieſe nergens 
waeren berlanghe/ dan nae u alleen. 
EE: heere / dat den hemel / d'aerde / ende allen het ghe⸗ 
fe / dat hierin begrepen is fander u/ np zy ghelÿck 
eenen Winterfchen vorſt. Dat ick in u alleen mijn bers 
maeck neme / dat ghp alleen mijit berbeughen zit / dat 
uwe liefde int binnenfte mijnder herten alleen lebe ens 
De brande erde altijdt meer ende meer mach leben enz 
De ontfieken worden. 

Verſchij o claer blinckende ende alder aenghe⸗ 
naem ſte licht/op dat de duuſterniſſen minder verblint⸗ 
hepdt/ in eenen alderfchaonften middach berandert , 
moghen worden. Verciert / ofoeten Jeſu / mine ſiele / 
met den glans uwer liefden / die gh bemindt: maeckt 
deſe bet met het bet uwer liefden / het welck uaenghe⸗ 
naem is; wepzt ban haer allen het gheue / datu miss 
haeght / ende maeckt datſe u in alles behaghelijsk mach 
weſen. 
Galder ſoetſten brandt / doet te niet Get ſtof mijns 
‚Jwefens. Derandert mp in u/ op dat ick Dooz eenen 
knoop der liefden / die niet ontknoopt en kan orden / 
aen u ghebonden mach zijn / mijn leben ban u mach 
ontfangen / ende als eene lelie mach groepen in uwe tes 
ghenwoordichendt. 
® alderfchaonfte bloeme Hefuio eeuwich leven / waer 

“Booz ick mijn leben ontfange / ſonder het Welek ick ſter⸗ 
besleben ſonder her welck ick treure / foet ende minnes 
lijck leben/ gheeft mp / Dat ick met u mach beveenighe 
Worden, dat ick u mach omhelſen / ende ruftende in u/ 
daor eene foeteliefde/ die den alder- aen-g benaemften 
zede zůꝛ / heplichluck mach ſterven. 

Ds Verleent 
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Verleent mo/o Heere / dat mijne fiele door He kracht 
ban uwe brandende liefde/ bp cen bergadert, ende 
doo: de foetichepdt ban uwe liefde gheſmolten zijnde; 
t'eenemael in foude moghen bloepens Beſit haer; a 
alder graotfte ende onberanderlijckfte goet / beſit haer / 
op dat fp umach befitten. \ 
Doozwondt mijn herte / doorwondet / mijnen alder⸗ 

liefſten met den alber ſcherpſten pijlutwerliefden / op 
Dar ick ſalichljck opu mach verlieft blijven / dat alle 
verganckelycke dinghen me misnoegben/ dat gip me 
alleen behaeght / alleen met uwe ſchoonhepdt / met de 
welcke niet te verghelijcken ertis/ bermaeckt. 

Dact teniet / o ſoeten Jeſu / mijnen flouwen ende 
touwen handel/ende gheeft my / dat ick u beerdich ende 
ongebonden / met eene onberfadelijcke bierichept macig 
belghen. Doet fchijnen het ghefternte ban uwe alders 
bierichſte liefbe/Wetck mo foo krachtelijck tot u dribe / 
Bat ick niet en lebe dan in u. À 
O Jeſu / eenighen bertroofter minder fiele/ laet doch 

gbhedurichlijck nt mo bleepen uwe Goddelijcke gratie, 
Treckt mp t° uwaerts met de krachtige macht uwer 
liefden / ende gheeft nip eciten kus van we berfoenins 
ghe / waer mede gheteeckent zijnde / ick anders nict at 
beminne /dan u alleen; want ghp zijt mijne bol- konten 

beſittinghe /ende Be gheluck-falichepdt mijnder (iele; 

Ghelijckfor⸗ 
micheyt met 
den Godde⸗ 
ljcken walle. 

IReg.iʒ. 

—⏑⏑⏑ —— 

Oeffeninghe van de ghelijck formicheydt van onſen 
wille,met den Goddelijckenʒ, ende den waerach- 
tighen vrede der ſiele, waer toe alle gheeftelijcke 
oeffeninghe geftiert wordt,ende waer door den 
voor-fmaeck van het hemelfch leven ghefmaeckt 
wordt. 

Wy} hebben nu Dicktni ls boben gheſeudt / Dat de 
bol-maeckthendt in De liefde gheleghen is het 

welck alfoo heel te ſegghen ís /als het felbe willen / 
ende niet millen Dat Godt milt „ende niet en wilt; 
ende Die foo berre ghekomen is / die is ontwüfeljck 
genen man na het herte Godts:want hin 

e 
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Het felbe berijaclt Ceſarius ban eenen anderen Die 

Vande ghelijekformicheydt van onfen wife. 735 
Deelt fue paſſien ende ghenengelückheden berſtor⸗ 

ben / ende ruſt in eenen aldermeeſten brede:in vrede pral.7s: 
is fijne plaetſe ghemaeckt / ende ſine wooninghe in 
Atou. Fa ſelbe deſe ghelück vormicheudt ie eenen 
korten ende behendigen wech tat de volmaecthent / 
Waer door Den mereſter van Thaulerus ban fn ſelvẽ 
beftent Dat IJ tùt deſe Bolmaeckthent gelkamen ig, blocinape: 

c.s.Libr. 10. 

in Beel mirakelen uut gheſthenen heeft; Die door dial.cap.6. 

geene andere oeffeninghe / dan door deſe alleen/ 
oock tat de bolmaecktieyt getaeckt as. Dier unt Daeneder ſie⸗ 

_fpzupt eenen fekeven brede ; waer in Dat de fiele ja: e· 

ende De waerachtighe fatihendt in Defe wereſdt 
* 2 

gen ſtandt neemt / ende en wordt noch Door voor⸗ 
ſpoedt / noch Door teaben-fpoedt on-matelijck bee 
toert;maer is gebeſtight in Godt / als in het opper: 
fte goedt ende Den ſop Gan alle dingen / ſu aenfchout 
Godt rontſomme / ende boven al;fp fet ander Haer / 
hare beageerlijckbeden/ ende alle andere fakt ende 
ſu ruſt Golmaeckteljck in den Boddeljcken wille. 
want gelijcker Heede is tuffchen de gene /Die al eene 
fake tellen / ende niet en willen; foo gheſchiedt hee 
oock met ans / als mp anders giet en willen / dan 
Godt en wilt. Die aldus ſtaet / Die ſtaet ghelück op 
Het pafloot / ende is baftin Godt ghegrondt Oft 
wel np hebben deſen peps ende brede / als de ſinnen 
met den wille ende al Dat ons aengaet / aen De rede⸗ 
ne ende Dodt onder worpen zjn. Want met Der 
waerhendt / mach men ſegghen / datter Beel vredes 
is den genen / die uwe met beminnen o Heere. Daet 
en-tegen ſeght den Goddeloofen: Dede / vrede / daer 
nochtans den Soddelooſen gheenen brede enig. 

Meditatie vanden vrede der fielen,oft vande gelì ick- 
vormicheydt van onfen wille met den Godde- 

lijken wille ghedeylt in chien deelen. 

— Met eerfle voor-bereysfclfal weſen ſu ſelben ſteilen met 
foo groote ſtilte banfiele / ende Ban lichaem / ale’ 

mogheluijck is / in de teghenwoordicheudt Godts. 
Net ruveede voo⸗. bereydt /el, fl weſen Godt te bidden 
om te berkrijgen deſen koſtelückẽ threſgor der (cle 

Het 



Schade ban 
Be ut gheru⸗ 
ſticheydt Des 
herten. 

Al wat ber 
bpis / en IS 
amet te DET- 

ren, 

286 Den III. Boeck. Het XV. Cap. 

pjErrdeelBemerekt ten r.'t ghene / dat voorbu is 
datt ſelve niet te herdoẽ en is / eft ſiet at brede 

dat ap ſoudt ghenieten /maer’t bj aldien / dat ghu 
u fier in aen Den wille Sodts ober-gegeben hadt/ 
ende wat Hebt gijn gewonnen /u feiben ontftellëdes 
niet met allẽ boorwaer / dan Dat ghu u quaet ver⸗ 
meerdert hebt / t welt ghu ban u hadt konnen kees 
ren / u ſelben in Geede houdende / eñ Dat ghu ten lans 
gen laetſten altüt moet komen tut het overgeben u⸗ 
ves ſelfs / als tot De medecijne ban uwe ſieckte. Hoe 
Geel beter ſoude het ge veeſt hebben in tijte remedie 
gebrunckt te hebbẽ om De ſieckte te genefen”Dentkt 
het felbe Gan het gene dat teghenwoordich fe / ende 
deſgelücks oock ban het gene / Dat toekomende is / 
ende voeght u in alles nae dert wille Godts: want 
aengheſſen Dat bu na alle Dingen zijn bupten uwe 
macht/ende Dat ghu noutvelijckg tet en kont boog: 
ſien ende datter qualifek iet is Daer abu u af kont 
behoeden dan Dodz bidden; hoe fuit ghu u dan beter 
konnen voorſien / dan u-felben Godt almachtich 
gantſch ende geheel bebelende want al wat Looze 
buis, abelijck ick nu ghefepdt hebbe /en ie niet te 
herdoen ende De toekomende dinghen worden hier 
bu geboeght met groote onfekerhent. Dat tilt ghu 
Dan beladen zjn f Ooorwaer ig’t Dat ghu wilt bez 
merckẽ De ſchickinge ende ordre / Die Daer is onder 
De naturelijctke ſaken ende hare ghedurighe wert⸗ 
kinge / hoe datſe in ontalljücke maniere omdraeuẽ; 
is't dat gijn bemerckt dat de menſchen hare Brij: 
heudt heoben / ende datſe in Dupfendt ende Dupfendt 
manieren have dinghen aen-leggen/ ende d'ontal⸗ 
licke liften ende laghen Gan den Dupbel bander 
hellen / ſoo ſult gu lithtelÿc bebinden Dat alle din⸗ 
gen ontallúcke ongelucken onderworpen zón / ban 
De welcke gijn nieten kondt voor ſien / noch Geel 
min ent konde bevanderen. Ende gelückerwijs dat 
ghu in Geel dinghen u niet en quelt / obermits Dat 
gijn fiet Dat de felbe anders niet en konnẽ geſchie⸗ 
Den; alfoo behoorde ghu in luttel oft Geel fake Die u 
aengaen /u-felben oock ober te gheven / ende in Den 
wilſe Gods te ruſten / eñ Door Godt alles beweeght 
te worden. Ende op Dat Dit (oude mogen —— 

maet 
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maeckt dat uwen mille Gan allekantenlos eft bej 
sm/ende nergens aen ghehecht oft gebonden. Doo: 
danighe mas den wille ban Den Apoſtel Paulus 
ae Dat hu bekeert was in een upt-berkozen bat/ 
taepende: Heere / wat belieft u Datick Does Act.9. 
Bemerckt hierenboben hoe groot dat dit geluck — — 
is:want door het over⸗· gheben fins ſelfs / verbindt rk ) tpfels 
Den menſch Godt tiſjn waerts jop dat als he ſu ſel⸗ (eren Goot 
Ben / ende al fuat hem aengact/in ſÿne handen (Eeit/ ower te gebe 
ſoude magen een Bat worden Gan meerde / Die hem 
ghelieft / ende dat ter glazte ; oft als hu ghereedt is 
unt gantſcher herten bau hem gheleÿudt ende te 
recht geſtiert te worden; oft als hũ ſu ſelben worpt 
in ſjne Baderlücke armen / op dat hu niet en val⸗ Philipp.4 « 
le, En laet ons dan in gheender manieren ſorgh⸗ 
buldich weſen / maer laet ons De ſorghe ghetjeelijck 1-Perrs- 
ophem worpẽ / hiev voor alleẽelijck beſorght znde / 
Rat mp deſen oagen-blick Godt alleen ſauden mo⸗ 
ghen behaghen / ſeker zijnde Gan Den boort ganck. 

‚ Die Dan naer fuer euaben wille eenen anderen 
poort·ganck wenſcht / die onderworpt ſu felben te 
bergheefs menigerhande beroerten; want ghelück 
tek nu gheſent heb / t is teenemael onſeker Goe Dat 
be ſaken ſullen boleunden / oberſulcks daer is luttel 
Dat op ſouden konnen verhopen / oft oock Dat ten 
behoorden te beeefen; want het ghebeurt dickwüls 
dat fulcks’t welck foo ’t ſcheen wu hadde behooren 
Dre er anochtas tſelbe moeten hopen / ende ſom⸗ 
wölen contrarie Du ſouden dictwijls verloren ge⸗ 
weeſt hebben / en hadden tp Gan te Gozen niet Gete 
boꝛen gheweeſt; mp ſouden ongheluckich gheweeſt 
bben / en hadden tp niet ellendich geweeſt. Godt 

heeft De kinderen ban Iſrael door beel am⸗ weghen 
Awt landt van Beloften gheleyt / door Dier Dat hun 
Bat nut ende profÿtich was: hp heeft deſghelycks 
Den Patriarch Joſeph / ende Den Koninck Dativ) 
Booz Geel tegenfpoets verheven. Bemerckt daeren⸗ 
boven dat Godt in alles een ſeker eunde heeft waer 
hu na tracht ende ’t elek hu berbolghtzeñ dat Ma 
tat het ſelbe oock fallen gevaken/ig ’t dat mp onſen 

‚ Wille Peenemael na fijnen witte voeghen / ende an: 
‚ Berg oack niet; mant —2 Dorr | ent fallen wu 

5 — Lee 
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niemermeer gevult zjn / oft mp en ſullẽ niet Koei) 
tot het gene Dat ons nut is.Gelÿckerwijs dan Dat 
tup behooren tn alle tegenbept ons ober te gheven / 
alſoo oock in alle andere (aken en behooren top an: 
ders niet te millen oft te begheeren dan Dat Godt 
wilt ende begeert. Bemerckt nochtans dat mp ban 
onſen t'wegen al moeten Doen Dat wu bermoghen / 
gheldck De ſchippers alle Dingen gereet maken Die 
noodtfakelijck 3u om te Haten (ende Daer na den 
windt ban Bodt al-machtich berwachten; hem is 
bekent wat (wint Dat hun bequaemis /efs wanneer 
Dat hu maet op-rúfen. Na Dat wu deſe neevftichent 
gedaen hebben / en moeten wu in gelder manteren 
ſorghbuldich weſen wat ons oberkomen fal: want 
Dit ſoude te vergheefs ghearbent weſen / aengheſten 
dat dit aen ons niet en hanght: ende Dat een iege⸗ 
lick ontwyfelick meer gelücks ſal hebben is't Dat 
bu deſe onnutte ſorghvuldicheunt veracht / ende fi « 
nen wille met Godts wille qhelijck maeckt. Ende 
‘iS meer Dan reden Dat onfen Heere ſjnẽ wille Die, 
moet ende henltchj/ende ons nut ie seer bolght / dan 
Dat tup onfe verblinde begheerten founder volghen. 
Wacht udan wel dat gh Godt niet te vade en gaet 
nbelĳjck Achas dede / ende Dat gn niet en wenſcht 
Dat men u autwoordt na uwe begheerte ende goedt 
duncken: is't falte bock Dat het anders gheſchiedt / 
wachtu fuel ban te murmureren ende tenhen te 
ſpreken teghen Godt ende ume oversten / ghelück 
bier boa? tijdts Dede die Micheas teghen viel. 
Bemerckt ten 3. datter dick wüls naer eenighe 

tüden ende ghevallen / groote veranderinghen zyn 
oger-komen;abelijck top weten Dat Saul / Oabid / 
Salomon / ett ober ghekomen zijn. Ten tiweeden/ 
aenmerckt den loop uwes lebẽs / ende wat datu al 
oberkomen is;hier om en fſſuut niet ſekers bp u-fele 
ven / dan alleen Dat den wille Godts volbracht ſou⸗ 
Be moghen worden Ten derden / de tegenwoordige 
gheſteltenifſſe ban u leven / ende bemerckt oft Daer 
eenich geluck in geleghen is / ende in hoe beel mas 
nieren Dat ghu ongeluckelijck fout konnen eunden 
ende hier en tegen / dat ghuon gheluckich znde / 
sot groet gheluck ſoudt konnen geraken. Want dit 

helpe 

— 
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Helpt grootelijcks /om te komen tot een ober gebẽ 
ſyns ſeffs. wi: 

Bemerct ten laetſten dat Bodt Gan den beginne Sont heeft 
af alle dinghen geſchapen / ende tot een ſeker eunde alle duigẽ tot 
geſchickt heeft met eene ſekere mate ende gemichte ; B ed ig 
ende Dat d eeumighe Wisent; foo wel in groote / de BAAN 
als oock in de alderminſte dingen doet / datter dock 
miet een ſandeken gheroert enn wort ſonder ſÿne bez 
ſchickinghe. Lengeften dan, dat ghunoch Den loop 
Bes werelts / noch de ſchickinghe Des felfg en kont 
beranderen / ja ſelber oordeelt at Den ſelven / ſeker 
ende twel gheſchickt is; waer om en fuit ghu Godt 
almachtich niet betrouwen / het beſtieren ban u fel: 
ben? ® diepte der rückdommen / Gan De wysheut / Rom, er. 
ende weten cheudt Godts! hae onbegrijpelijk zijn 
fine oordeelen / ende hae ait-befporucij zyn füne 
weghen! 

Het z.deel. Bemerckt ten 4. Dat Godt alſoo twel de 
minſte / alsde meefte faken tot fu eunde ſchickt / 
welck hem alleen bekent is. Wwât iu jtrect van den Sap.s. 
eunde tat Den eunde ftevckelijck / ende ijn befchickt 
alle dinghen ſoetelück / ende het gene Dat jp eens 
baftelijck boor hem ghenomen Heeft te doen oft tue 
te laten / dat en is niemandt machtich te beletten. 
Je’t fake dan dat heim alle dingen ín deſer voegen Doch datder 
onder worpen zin / ende Dat aock de alder ⸗· miũſte Motie DEE 
Dingen fijne boarfichtichent ban der eeuwichendt ——— 
af «onder-wozpen hebben gheweeſt; tst Dat hu de ſichuchcydt 
muſſthen oock / het welck verworpen creaturẽ zjn / onderworvẽ · 
mieten vergheet / ist datter niet eenn bladt te ver⸗ Luc.iz. 
gheefs herwaerts oft derwaerts en waent; isſt Dat 
alle De haprẽ ban onſen hoofde getelt zjn / ſos moe⸗ Matik· io· 
ten fap mel alle dinghen ſÿner boorſichtitheut tue: 
chicken /ende onſen wrile Peenemaeci ober-qijehen/ 
op Dat wp tet den waerachtigen Brede fourden, ma: 
ghen agecaken: Want mie heeft heur weder ſtaen / lobs, 
ende brede ghehadt⸗ Hier om i8’t dat De Bremijten Poroth. 
hare onderfaten alaug onder weſen, Dat ſu haer doct.7. 
auden laten voor ſtaen / dat Godt ende fp alleen in 
Be wereldt waren. Ende dit noemden fu te weſen 
gene groote oeffeninghe/alle Dinghen bande handt 

_ Godts ranfangben . Poeght u Dan met Gabid 
@PIDe naer 
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naer Det herte Godts /vol-beenahende alle fine bez 
AAH gheerten / noch en beklaeght u niet dat Bodt dit oft 
HEEL Dat inſtrument ghebruuckt om fn werck te Gole 

maken;hu fe Den werck man / hu meet mat ons nut 
Ô is / garde dingen ende quade Dingen) het leben ende 

Eccli fi. J hd armoede ende De eerlückheudt zijn van 
odt. f ei) 

Godt is den … Bemercktten <. Dat Bodt is gelück eenen kon⸗ 
— ſtighen werck-meeſter / ende Dat hu ten eerſten weet 

toyteworck- tot wat eunde alle Dingen in't beſonder boorſichte⸗ 
meener · ¶ lijck gheſchapen ende geſchickt zjn / ende Dat In tat 
dien eunde oock eenen tegelücken dekrachten ban 

frele ende lichaem / ende alle andere gaven gheghe⸗ 
ben heeft. Want ghelücker mjs Dat Ip in de ghe⸗ 
heele wereldt ende hare deelen / ende in het lichaem 
Des menſchs ende fijne litmaten / beſondere gheſtel⸗ 
teniſſen / ende krachten / ende gaven mede-qhedeplt 
heeft / ende Dat na den euſch Gan hare uut werckin⸗ 
ghen / al ſoo oock in de Kercke jin de ghemeunte / 
ende in De religie / heeft hu met een ſekereſc hickinge 
eenen ieghelycken ſÿne gaben uut ghedeult. hier 
om wachtu u wel / is't dat abn wis zit / De gaben 
Godts in eenen anderen te benijden / maer bolght 
alleen De alder beſte gaven /te weten /het gheloove / 
Hope ende liefde jende dat met eene ſekere ſrilte: wat 
Dit werckt aleenen ende Ben ſelben gheeft / Die ee: 
nen-teghelijcken vat-deplt ghetijck het hem goedt 
dunckt. Ba abontuven/Maet’t Dat u meer panden 
ghegheben maren / ohm foudt foo Geel te hoobeerdi⸗ 
gev mefen/aen-aheften dat ghu sock nu niet oodt⸗ 
moredich ghenoech en zijt / maer al-tjdt na hoogher 
ende hoogher dinghen ſtaet. Watſoude het als dan 
wWeſen? wat heeft de berheben wifhendt Salomon 

Píalss. quhebaetmet recht heeft Vabid mel gheſeudt: Dan 
De hogcheudt Hes daeghs ſal ick Greefen / want ban 

Píaloo, ume Mmcker sijde Gallender Dupfent/ende ban uwe 
verie züde / Dat is in boor· ſpoedt / fullender thien 

Onbedacht⸗ dunſent Gallen. Wat hebhen oock Saul ghebaet ſy⸗ 
heyt der ge⸗· ne ponden ende offevandens 

ha 

oons ASemerrkt ten é.oft ghu niet melte vredẽen foudt 
gijcken. mite weſen /waer’t Dat alle dingen naer uwen mille ghe⸗ 
F en. ſchic⸗ ſchiedden / ende en ſouden deſe Dingen dan wan 
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niet onbooefichtelijck gheſchieden / ende dickwüls 
gualyrksuBaerom en Gevblijdt ala u Dan niet beel 
meer / dat den mille Sodts bolbzacht wordt / die 
heplich/ goedt ende feer profütelyck ie £ En foudt 
ghu u wiet fcjamen te ſegghen: Ick begheere /a 
Godt) dat mine wille gheſchiede / ende niet Ben 
uien / want ick late ma booeftaen Dat mp Dat pro⸗ 
fütelücker is: Itken begijeere u / Die d'eeuwighe Plalm. 4. 
Wijshendt zt) in deſen twüfelachtighen wech De On-sterw 
berkieſinghe niet toe te Laten / noch ick en begheere erk * 
ban u niet gheieudt te worden / al is ’tDat gijp MB banen erat 
het ſelbe prefenteert / ende alis’t Dat ick wel tweet puc volgen 
Datu alleen Den wech ende het epnde Des ſelfs be- 
kent is, | 
…— Hergz.deel. Bemerckt ten 7 hoe aen-ahename 
fake Dat het fs Den hemel tPaenfchhoutven ende alg 
alte dingen in ſtilte zÿn / De ſthickinghe Die Daer in 
het amlooxen der hemelen ghedurichlijck ghehou⸗ 
den wordt ende deſghelijcks mat eene groote ghe⸗ 
noechte Dat de gemeunte unt Den vbrede ſchept; Wat 
gene blijdſchap Dat de ſiele neẽt unt den ſelbẽ brede / 
ende ſeght met Den Propheet: Fu brede ſal ick te 
ſame ſlapen ende ruſten Bemerchkt hier beneffens 
dae dat alle dingen vuſte ſoeckẽ. Want tat begeert 
Den genen / Die ſynen eygen wille onderworpen is / 
willen Deen doen ende dander laten / hier weſen / eñ 
ban daer bertrecken / (wat begheert hu anders dan 
VuiteS nochtans is dat begeeren anders niet dan 
de meeſte anruſte te ſoecken / ende Den oorſprõck Der 
ſelver vermeerderen. Beſiet dan boor al/ mat dat 
ghu profitich oordeelt boor umer ſiele ſalichendt / 
Doet na⸗ der handt u beſte / bidt Bodt al·machtich 
em gratie / ende begheert al-tijdt cen ſeker eunde / 
ende eenen ſekerẽ Goort-aâck / dat is / dat den wille 
Godts ſoude mogen geſchieden want anders ſult 
om altijt ongevnft weſen / ende ghelück eenen ſiec⸗ 

ken / fultu altijdt herwaerts ende derwaerts kees 
gern /maer te berabeefs. je 
: Bemerckt ten 8.Dat De begheerte / die al te feer he: Anghſt enne 
anghſt is am Den brede te bewaren / Den ſelben ont- ſorg viudich 

ſtelt / ende het ſelbe grjpt oock plaetſe in d'andcre aj — 
deughden: dus ſult gijp w oock ober-gheben in het enbeere· 
en TE DB 5e DRE 
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ghene Dat De verhebentheudt ban de deughdt ende 
glorte aen gaet / ende ghu fult alleen begheeren dat 
Den Wille Godts volbracht ſoude moghen worden / 
ende niet beſorghen dat Dit oft Dat niet en foude 
Loordtsgaen. Ben fone die ſorghe draeght om den 
wille ban ſüÿnen bader te bolgzengen/ende te breden 
is met het gene Dat ſynen Gader behaeght / die bev: 
krught beet lichtelcker iet Dart eenen anderen: dien 
bedelaer is Geel aenghenamer / die als hu meet Dat 
be ghehoozt te / ſtil ſwiyghende verwacht het ghene 
Dat men hem tuil gheben / dan den ghenen Die on⸗ 
berduldich 19 : tp moeten nochtang Doen Het 
ile Dat in ouſe macht is / ende Dan fal Godt ong 
helpen. 

Beletſelẽ die Vemerckt terts. oft Daer iet is Dat u belet oft af- 
op meteakò treckt Gan u boor nemẽ / ende oft ghu het ſelbe kont 
ved hie ahetwepzeu;ie’t dat abn Ditutet en kandt ghedaen / 
wiet onfreiten ende Dat het hier en tuſſthen nine gotde wercken 
Plalm. ‚5, “Geer ſchünt te beletten / züt nachtans gheruſt / ende 

ſeght met den Propheet: Behoudt mn Heere, want 
ick hebbe in u ghehopt; Ick hehe Den Heere ghe— 
fende; Myn Godt zt, abn / want münder goeden 
en behoeft ghu uiet. Bhp en moet u goet werck oock 
nict laten / oft niet klepnmoedich zón door vreeſe 
Ban uwe ſonden; ant eplaeg! Daer ghebeuren Geel 
Krooter ende qroutwelijcker ſonden daghelicks in 
De Wweveldt . Boardts is ’t dat aijn Dit wilt verbete⸗ 
ren / ſoo moet ghu boor al beſorghen Dat ghu u niet. 
en beſmeurt met eens anders vunliciepdt/ u ſelben 
eenighe bevoerte des herten onder ghebende. Want 
wat begheert ſoodanighen ijveraer⸗ en begheert hu 
tiet datter bzꝛede ghevonden worde in De ſiele ban 
ſünen eben naeſtẽ / foo met fp ſelben als met Godt: 
het mis ſtaet dan grooteljcks / dat men aen eenen 
anderen brede wenſcht / ende dat men den brede die 
hem ſelfs aen-gaet/ beronachtfaët ; want dit ſoude 
meſen / gelück oft iemant eenen auderen ſoude wil⸗ 
len houden / op dat hu niet ent ſoude vallen / oft opt 
bet flúck millen trecken / ende fu felben daer tot den 
gazen toe in ſteken. Aen-fiet de onvolmaecktheden 
Ban wine ftele/oft het lichameljcke fieckten waren; 
en bemerckt Dat De ooghe Han ong aten 

” 
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feev dickwüls blindt is / ende Den wille bedorven / 
et welck eene groote uat-finnichepdt is / bemerckt 
Songs Dat De quade — wel 
heleken worden met eene raſernje. Maer Dat bet on, annioetë 

Alber heit fs / níet te onder-foerke het gene Dat een? edi ee 
anderen ghedaen oft gheſendt heeft/’'ten zu Dat Wijn ſakt mee on? 
eenige ampt oft oberhent bedienen / het weltk ſultks der · ſoecken· 
bereÿuſcht. Is t dat het ons Ban ſelfs ontmoet / ont⸗ 
ſchuldight dat /endekeert het ten beſten: ende ten 
minſten denckt / dat Gp ’t dus beſt ghevonden heeft / 
noch en weeſt niet berwondert Dat hp ban een au⸗ 
der ghevoelen is Dau an. Hp heeft oock fijn ver⸗ 
ſtandt / bonniſſe / ende ſne vogen/ waer daag hu gez 
ſtiert moet weſen / ende hu en kan gheenſins uwe 
doghen oft beten ghebruucken: tg ’t dat qhjn ecn 
oodtmoedich ghebdelen Gan u-felben hebt / foo fult 
Abu fúu ghevoelen beter achten Ban u eggen. Maer. 
al bet ghene Dat al fret Dat ghu wiet en Kont bev: 
heteren/ laet Dat ſelbe waſſen met den Bader ded 
huns gheſins tat den ooghſt . Aldus en worden De 
Heplſigen in geender manieren bevoert/ al is't dat⸗ 
ev ontallicke ſien verlozen gaen maer fp berheugẽ 
haet in Den Heere / ende tot Dit gheluck ende gheru⸗ 
ter is't Dat eene geruſte ſiele alder naeſt ghe⸗ 
naeckt. 
ANet 4 deel. Bemerckt ten ro. Dat den ghenen / die iin chenin 
wenſcht dat den wille Sodts in alles bol-bracht soustukee 
worde / altjt ſÿnen wille mach doen / ende aldus al⸗ ken walle, 
_túdt blijde zuwant Daer eu is niet dat hem weder⸗ 
ſtandt kan doen: maer Die ſÿnen epqhen (wille bez 
gheert ghedaen te hebben / Die moet Heel tegenhept 
berwachten / aengeſten datter foo Geel verſchenden 
ſinnen ghebonden arden alſſer berſcheuden hoof⸗ 
Den zijn: maer Die ſonder eughen wille leeft / fal al: 
tüdt Godts enghen tille volbrenghen. Dus ſeght 
Dozotheus: Als ghu des morghens oft Boor den Do-oth. 
dach upt-gaet/ laet u beoz-ftaen Dat ghu iet Doen zoas, 
taken hebt door eenen feer grooten ende kanitigen 
werck meeſter / ende dat gijn gaet om te befichtigen 
t ghene Dat ghu twel weet /Dat ban alle kanten gol: 
maeckt is ende hierom ban alte wüſe mannen gez 

pꝛeſen wordt: want alſoo Doende/naer-De-mael * 
— ghu 



De finnen en 
worden niet 
verſaedt. 
Eecleſ.t 

Pfalm.u8, 

2.Cot. 12. 

9 
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ghuu ſelben boor onwetẽde kent/ foo en ſalder niet 
in De wereldt zón / Dat ghu fult derren bevifpen/ 
maer abu fultu al-tĳts tn den wille Godts gevult 
houden. 
Bemerckt tertium. Bat foo wie ruſte ſoeckt in eenis 

abe creature / deſe anders niet en kan bekomen / dan 
met verſaedt te orden door deſelbe; maer d'ooghe 
en woedt niet verſaet ban fien / noch d'oore en wordt 
niet vervult Ban hooren / noch deſiele / De welcke 
gheeſtelÿck is / met eenighe tdelGcke dinghen; 
noch daer en is gheen onder ſchil / oft De fake ghee; 
ſtelück oft tüdelück is; is't Dat ghu mis trooſtich 
sijnde ende dorre / met al te grooten ſoruhbuldich⸗ 
heudt haeckt ende ſnaeckt naer De vertrooſtinghen: 
want sock hiet in een groot ober geben ban Roede 
18 /on in peus ende in brede te leven. Ja ſelbe dat 
Meer is / men komt dickwils door Gerlatenijepde 
beter tat het ghene dat men doorde vertroſtinghe 
behoorde teſoecken / te weten tot kenniſſe ſÿns ſelfs 
ende dotmoedichendt. Hier om fepde Den Propheet: 
tet iS mu goedt Dat ghu ma verootmoedight hebt; 
ſo o dat oock den h. Apoſtel Paulus het ſteeckſel Des 
bleeſchs ghegheben is gheweeſt / op dat De groot⸗ 
heudt der beropen baringhen hem niet en ſoude ber⸗ 
heffen. Hier om ghebruuckt bp u ſelven deſe redene / 
tn al het ghene Dat u ober komt: Dit is van Godt / 
ergo ſoo is't mpbeft Dat ick mijnen wille ſchicke 
ende voeghe naer fijnen mille. 

Ongeregerme Vemerckt ten 12. Datde Beeren aen hunne ghe⸗ 
fozabvutdich trouwe knechten / alle dinghen in ſulcker voeghen 
Vent beneemt belaſten / datſe oock ſelber nret meten en millen wat 
ge ruſte. 

Gen.39. 

Pfaten.zo. 

fu in haet hupse hebben / ghelyck ons de Scheifture 
ghetunght in het boeck Geneſis ban den heere ban 
den Patriarch Joseph. Je’t dat gljp eenen wijfen 
knecht (wilt zijn / foo neemt boor u hetſelve naer te 
bolghen / noch en wilt niet al te forahauldeljek on⸗ 
Der-foecken / wat ban u fal gheſchieden: Laet u Dit 
ghenoech zijn /dat mive abontuven in de handen zjn 
gan uwen alder-goedertievenften Heere. Die Dit al- 
Dus doen / die leben al-tijdt gheruſteljck; maer Die 
haren enghen wille toe ghedaen zin / veranderen/ 
gheltzck De ſotten / naer De beranderinghe plof 



me, mat 
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mane jende zn Dupfendt ende duuſent bevanderin= 
ghen onder-tworpen . Maer Den ghenen Die oher- 
ghegheven is aen Dodt/ en heeft anders niet GO? 
vdoghen dan Godts wille te Gol-beenghen/ende alle 
andere dinghen en treckt hu hem niet aen ; hpt etn 
klaeght ban niemant / hu en is niet verwondert Dat 
‘Dit oft Dat gheſchiedt is anders Ban hu wenſchte / 
fant ſnen wille / met Den wille Bodts ober een 
Komt: hu etn wenſcht niet Dat Dit oft Dat foude ghe⸗ 
beuren / maer alleen Dat Godts mille (oude vol⸗ 
bracht worden / ende Daer in vut hp. Waer toe ons 
den heulighen Auguſtinus vermaent / ſegghende: 
Bemindt een goedt / waer in alle andere goeden be⸗ 
grepen zijn / ende dat is genoech / te weteñn den wille 
Godts / ende mat dat uober komt / fchickt Het al 
derwaerts: ende hier om bidt hem ghedurichlück 
Dat u niet en geſtchiede / het ghene dat ghu wenſcht / 
fonder ſjnen Goddelÿcken tuitle/ghelgek ghebeurt 
is den kinderen Ban JIſrael / als ſü berlanghden ons 

bleeſch teeten. 
Het „deel. Bemerckt tennis. Dat Den Heere u ſu⸗ 

felben daghelicks ſchenckt / dat ghu infghelcks u 
ſelben hem dickwiüls op-atbedragen hebt / ende dat 
ghu oberſulcks / eenſdeels uut danckbaerheut / eenſ⸗ 
Deels upt een oberghevben / hem alle De ſorghe moet 
laten. Want fs ’tDat aijn Dit niet en Doet / foo doet 
ghu diberde ende kerck fchenderje . Dealt Dan in mee ia vene 
alle dinghen: Doet/a Heere / al dat ghu goedt vindt rooze van or: 
in uwe ooghen: want u behoordthet altoe / ende — 
daer en wordt niemandt ghevonden / Die umen mert — 
wille kan wederſtaen . Het welck foo zynde ſos 
weet boorſeker / Dat ghu niemermeer uwen wille 
en mooght bol brenghen / wanneer Dien ſtrÿt tegen 
Den wille ban Bodt almachtich: ende hier om ſult 
ghu te bergheefs met uwen wille tegen ſtrüden / 
als hu bermhertelück u tot hem treckt / oft ghu ſult 
ellendelck Gallen in duuſendt ende duuſent perüc⸗ 
kelen / is't dat hu u in't wilde laet loopen als cen 
onghebonden peerdt. 

Bemerckt ten4 Dat deſen brede ende geruſtich⸗ Beonghers 
Hent des herten / boor al moet beſorght zijn : want fcbert bes: 
alg het hert Bevoert oft ontftelt vg / fo en Kander marsen 

wiet 
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niet goedts gheſchieden / ghelück De mufijcke nim⸗ 
mermeer el en luckt / als De fiupten wiet wel ober 
een Komen / noch oock eenich merck het welck met 
kromme ende flGme inſtrumenten op-gebout wort. 
Ende aen-geften Datden Hzede ſoo groot te achte 19; 
coo moet men lieber alie dinghen verdraghen / dan 
Defe berliefen/Dde tbelckelabeijek den Apoſtel ſeght) 
alte Gevjtandt te bofien gaect. Dus en laet defekos _ 
ſtelücke peerle nimmermeer ín eens anders macht] 
tmaet ſeght met den Apoftel : Alle dinghen zjn ma _ 
gheorloft / maer teck en fal onder niemandts macht 
ghebracht worden over ſulcks blijft al-dug onbe⸗ 
roerlck / ende al maer’t Dat DE hemel ende aerde het 
onderſte boven ghekeert wierde / en weeſt nochtans 
hierom niet verbaeſt. } 

Bemerckt ten «5. Dat defen brede u niet gheghe⸗ 
ben en Kan worden ban menfchelckefakéns’tdate _ 
ter maet een fake en ontbreeckt: ghelck het blückt 
in Aman / die aldus fprack : Ende als ick alle deſe 
Dingen hebbe / foo dunckt mp Dat ick nieten hebbe / 
al-foo langi als ickſie Mardocheum (itt? boog deg 
Konincks Deuve . Ober-leght ende tweet Dat aju 
nimmermeer gheruſt en kondt weſen / al waer’t Dat 
ghu alle de creaturen t'ſamen / oock De Engelen / tot 
uwen beliefte waert beſittende. Waer om iet DAR 
dat abn te vergheefs ſoeckt Dit oft Dat ban De men⸗ 
ſthen te berwerben /'t zu jonſte /’t zu eere oft rück⸗ 
dommẽ / ende waer om is't Dat gijp uw met eene fake 
wilt Gerfaden/ aen-abeften dat aijn Dat niet mach⸗ 
tith en ztjwte Doen met alle De creatuven /alfwact't — 
datſe in een gheſmolten waren⸗ waer af feer wel 
——— Auguſtinus: Gijn hebt ons totughe⸗ 
chapen / o Heere ende ons berte is geheel ongheruſt 
tot Dat het in u fijne ruſte heeft. Ende deeeuwighe 
Wüſhendt feaht : Wat batet Den menſch is ’t Dat 
hp alle De wereldt wint / maer (Gnder fielen verlies 
tot? De eerſte vedene Hier af is / dat alle gheſcha⸗ 
pen cveaturen in Hondert ende hondert manieren 
Gerandeven / ende ſonderlingh het herte ban Den 
menſch / dat nimmermeer m eenen doen ent blijft. 
waer uut noodtfakelck moet gheſchieden / Dat de, 
fiele Die Daer affectie op De creaturen jtelt/ al-tjdt 

Aj bevandere 
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berandere ende ongheſtadich 3u. De tweede / dat allk 
creature / Door Dien Dat ſu verganckelück ende 
nertfch is / de frele niet en kan verſaden / De welcke 
gheeſtelck is gheljcker wis het gelunde de oogen 
gheen vermaeck aen Doen en kans oft het ghene dat 
amen abefien heeft / het ghehoor; oft De ſteenen / De 
magiesoft den windt / den hongher;ghelck top bos 
Hen in De 15.bemerckinge im’t kozte Bermelt hebbe. Grooten ae⸗ 
Hert 6. deel. Bemerckt ten 16. met wat een grooten vepbt in hoze 

ende langh-durighen arbepdt/ Dat de korte ghe⸗ te gvenoechte 
noechte dte wu upt De creaturen ſcheppen te ſoeciten der creaturẽ⸗ 
is / ende Hoe ſnooden ende verworpen fake Dat het 
felbe is: Mant qualek hebben tup deſe bekomen / 
oft fp wordt ons ontnomen; oft is ’tfoo niet / foa 
moordt men meer ghepinight / door De beeeſe van 
de ſelve te berliefen / alg het bermaeck is / Dat wu 

dooꝛ hare teghen moordicheundt ghenieten Waer ba 
gocek gheboeght mach worden / Dat tp dick wüls 
ons te bergheefs porren om Daer toe te gheraken: 
ende bemerckt / Goe dat top Defe ghenoechte / uuß 
eenighe Bodt-bruchtighe veffeninghe / met minder 
moepten ſouden konnen ſctheppen. Want een ieghe⸗ 
lijck wordt door fijne enghene ghenoechte ghelijck 
ghetrocken /’t zu Dat De ſelbe upt De eere / jonſte oft 
rijckdommen ghenomen woedt. Ten laetſten / deſe 
Kan met luttel achepdtg uut Godt / Die De fontepne 
is ban alle goeden / Die alomme teghen woordich 
is / ahefchept moden / ende Dat ſekerljck ende ik 
ſultſter boeghen / dat men Defe teghen onfen danck 
niet en kan ontnemẽ. Voor· waer / waerſt bp al· dien 
Dat abu het thienſte deel van den tüdt waert beſte⸗ 
Dende in De debotie Die ghu oberbrẽght in idelhent / 
ghu ſoudt een veel ſuuberder ende oprechter ghe⸗ 
noechte ſcheppẽ / die oock na der hant met eene eeu⸗ 
wighe vergheldinghe beloont ſoude worden. 
Bemerckt ten 17. dat niemandt unt eenighe crea · In oet 13 

ture oprechten trooſt en kan ſcheppen /’ten zu Dat Get opzet 
fu ſiele in DE wille Sodts ruſte; want anders is fp bermaec mee 
Kranck ende ongheruſt. Ende ghelcker wijs dat —— 
Ben genen Die fleck ende krantk ie / mer en kan ber , bert te ba⸗ 

‚mak? noch ſangh / noch koftelijcke maeltijden noch 
gevesghelijck oock Get licht geen Bevmaeck mede en 

brenobt 
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brenght aen een ooghe Die qualijck geſtelt is: oft het 
gehooe verheught worden / hoe foet Dat het gelupdt 
is / als De vazen verſtopt zijnsoft De ſpijſe alg de ma⸗ 
ghe ontſtelt is: al ſoo deſghelÿcks en Kan de ſiele 
geen vermaeck geboelen Ban eenighe creature Jaffe 
ongheruſt is: want Dit anders niet bp en brenght 
Dan ecn kreutſel ende verweckſel om tet nieus te bes 
gheeren: De welcke ig t dat u bu abonture ontbre⸗ 

Amans. ken / d'andere niet en baten⸗Al dus heeft Aman gee 
‘Ongberuftice ſproken / gelück bobẽ gefendt is / alle ſÿn geluck ver⸗ 
herdr. telt ijebbende: Ende ats ick alle deſe dinghen hebbe / 
Efthers. foo dunckt mp Dat ick niet en hHehbefalfoo lanck alg 

ick ardocheũ fre fitter Goor Des Konincks deure. 
Roma. Eñ leert ong klaerlck Door fún exempel / datter tri⸗ 

bulatie eñ bangichent ig in alle ſiele van den mẽſch 
Die quaet Doetsmaer glorie / eere ende Orede allé Hen 
gienen Dic goedt doen. Want ſulcken frele is altijdt 
blúdesalffe Gods mille ende harẽ wille in alles fist 
volbrocht werden. Treckt Dan hier upt det iet vooe 
al nootſakelijck is / dat mẽ ſjn ruſte im Godt ſoecke / 
oock op dat ghu De geſchapen Dingen wel ſoudt mo⸗ 
ghen ghebrunucken. Bus neemt Dit Goor u te doen / 
oft ahpfult anders te bergheefs arbeuden. 

Bemerkt ten 13. hoe fotteljck Dat het ghedaen 
Bwarshert ſoude weſen / door maepelijcke om· weghen te gaen/ 
ber gener DE ag men dorſtich is / en Dat men hier· n tuſſchẽ dens 
tucen rupee kortſten ende Den alder-vechtiten wech tot De fon⸗ 
feschen, tepne lepdende / oude boor by gaen/ befonderlijck/ 

maer’t bp aldien Dat men na der handt al een twel 
langhs den felben mech om wa De fontepne te gera⸗ 
Ken/foude moeten ‘ueder-om Keeven / ende Dat deſe 
omweghen niet alleen Den wech langer en maken / 
maer oock Dat men Den vechten wech te qualeket 
na Der-hant foude konnen binden. Boeght Dit aen 
de creature eft acu De liefde / door De welcke temant 
in haer ruſte ſoeckt: want de ſiele en fal in geene fake 
ruſte vindẽ Dan alleẽ in Bodt hier om moet fp haer 
tot hem weder keeren / ghelÿck De dunbe Die vat De 

De befietie atcke gheſonden was / De Welcke bupten D' arcke 
Bb ever car gheene piaetfe cu bondt om te ruſten. 
enne  emerekt tett:s.dat ghelück wu gepninht were 
banen Den Hoog Het verlanghen naer De geſthapen ai Î 

Ld 
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als wy Die niet en hebben / dat wy alſoo oocknoch 
heel meer ſullen ghequelt Wozden als wp Die beſit⸗ 
ten. De doszneñũ ſullen als dan noch veel meer ſte⸗ 
ken / ende de begeerlyckheydt verwecken / als fp nut 
fu ans ſullen weſen / ende fp fulen ons niet min als 
onſe vijanden in alles fchadelijck Wefen/ aen-geften 
datfe defe Bracht ghehadt hebben door het aen · ſien 
Alleen/cude door daer op te dencken. Ende wat ik 
Dit wonder / gemerckt Dat Get herte van dE menſch / 
ſoo Wanneer’teenighe creature onmatelijck bes 
mindt / is / om fog te ſpreken / uyt ſyne natureljcke 
pacte : ghelneker- wys oock de creature / Die Wi 
egheeren tot ons te trecken / Die Wordt infulcher 

voeghen asch upt hare naturelcke plaetfe geftelt. 
Want alle dinghen / eere / glorie ende ſiefde moeten 
tot Bodt alleen ghekeert worden / om Wiens Wille 
betalgbefchapenis. * J 
Bemerckt ten 20. deſe Woorden onſes Salichcc 
makers : Gen-ieghettjeh van u lieden / Wie niet en Lucera + 
verſaeckt aldat hp beſit / die en mach mynẽ difcipel 
wiet Wefen. Is t fake dan dat Wpailr dinghen ten 
minften met der herten verſaken moeten/ hoe fallen 
Xopdan de dingen foechen/ ban de welche Wp oock 
De begheerten behoorden te berfaken 4 ORE 
Bemerckt fen 21, datde ſiele / gelyckſe door unt⸗ De fieicen 
wendige goederen nier beter en han worden / alſoo kan doe: unt 
daer door each niet gherufter en Kan wozdensgelijc: per dn 
kerwijs eenen muer niet en kan gewit worden / geruiten 
daa? de Wittichepdt Die Verre Ban hem gheftelt is; mozoen, 
noch hef lichaem qhefont worden / omringelt zynde 
van veel geſonde lichamen: want foo Wel hef guaet 
als het goedt is bupren haersendeinhacr. 

‚ Het 8.deel. Bemerckt ten 22. Datterniet en is dat 
De ſiele in ruſte kan ſtellen / ‘ten zp Dat het ſelve in 
haer befloten wozt / ende dat (p’t verſtae datſe Dat 
befit z ende De peintipaelfte goeden deſer wereldt / 
ghelyck zijn jonſte / vriendtſchap / eere / Iof/ eñ pꝛys/ 
en honnen niemermeer ſekerlyck oft immers niet. 
langh befloten worden Want Heu menfch en kan 
noyt berfchert wefen dat hp. de ſelve beſit. Ende al 
waer ’tdat hp Dit voor eenen ooghen · blick wiſte / 
foois’tnochtans onſeker / het langh dat bit ral 
Bueren / Want het herte des menſchs en is niet Le 
Pa: Cee crou⸗ 
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gronderen / e:.De het wordt aite voghen⸗ blick ver⸗ 
ander: . Ende var zjn anders vrie dreſthap / jonſte / 
eere / ett. dan alleen het gevoelen Dar ee:: a der van 
ous heeft / her welcke meefteiideel valſchis 3 want 
Godt kan alleen van den menſche opeechtelyck 
oordeelen. bd : 

Selherdt in Bemerckt ten 23. Wat eene groote Hdelhept dats 
Ee dinghen. ter in alle dughen ghevonden Wordt / aen gheſien 

dar het bp-na eben beel ig in alle onnoodighe ghe⸗ 
fchapen fakẽ iet te hebben/ ende hem te laten booz- 
ftaen Dat men het ſelve heeft; ende oock dat het al 
*t felbeis/gehadt te hebben / ende hem te laten voor⸗ 
ftaen datmen’t gehadt heeft. Het Welck ſoo zijnde, 
is't niet beel beter opzechte ende beftandighe ghe⸗ 
nuechten ende ruſte upt Godt te ſcheppen? 

Gobt heeft Memercht ten 24. Dat Godt alle diughen om ſy 
alle dinghen ſelven gefchapen heeft/ ende Dat wp over ſulcx nick 
praia anders en behooren te wenſchen / Dan dat alte din⸗ 

ghen mogen ghefchieden tot ſyne meefte eere ende 
glozie / gelyck't inden flach-offer ghhefchiedt/fonder 
acht te nemen op ong felven / aen-gheften dat fine 
oneyndelycke Weerdichepdt ende goedthepbt dat 
gantſchelyck vereyſcht. Want alle andere dinghen 
en zyn van geender Weerde / ende fp en hebben niet 
te bedupden. Dus bidt Godt den Weert bat hptot 
geender tyden iet en doe oft en fate ghefchieden na 
uwen Wille, ende Hat hy gheen achte en Sil nemen 
van iet dat uaen- geet / maer alleen van fp ſelven. 
Want en is t niet onbetamelyck dat nademael 
Got alle dingen Douz fijne kracht geſchapẽ heeft / 
ende Dao, de felve noch onder⸗houdt / om (nne eere 
ende glozie/ende op datmen fjuen Wille vol·brenge / 
ende dock op Dat alle creaturen hem onder-Worpen 
euden zjn / Dat Dies niet teghen- ffaende éen ver⸗ 
porpen armen foude willen Dat defe dingen niet 

gheftiert en (ouden worden daer fp toe ghefchapen 
zyn maer aleen naer ſyn goedt · duncken / ende om 
bat hp fos doende / hem met Godt ſoude willen bere 
ghelycke dat bn roude wenſchen (ſegghe ickt) dat 
Dit oft Hat ſoude gheſchieden / dat hp dit oft dat of⸗ 
ficie ſoude bedierein/ als oft Godt niet Wijs ghe⸗ 
noech en Ware on: Defen oft Dien te verkieſen / Die 
den alder-beguaemfte ig tas ſynen Dienft/ om in bk 
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pft in een ander plaetſe / ſtoele / oft iu Dit ampt met 
be menfchen te verkeeren. | 

Het s.deel. Bemerckt ten 25. Dat den vrede oft DE pet vern 
— hg ghp in’tbefitten oft in her bekomen ven der trea⸗ 
an eenighe ghefchapen fake begheert te hebben / tur bzenght 

beel lichter verkregen Kan Wozden alg ghp het be Seer 
Ie verloochent ter liefden Godts / oft om inden goe 
emel te gheraken; Want de Waerheydt ghetupght 

ons : Soeckt eerfhmael bet rycke Des hemels, ende Marth.6. 
alle deſe dinghen fullen u toe - gheworpen worden. 
*T welck Watrachtich zijnde / Waer om Willen Wp Prmoodighe 
fe dwaes zyn / baniette vergeefs te ſoecken / ende —58757* 
at met grootên arbeydt / aen ghefien dat ons alle ess roken, 

audere dinghen toe gheworpen ſullen worden / ist 
dat wy het ẽ hcke Godts alleen / dat is ſynen Wille 
decken? Hierom ist dat hp op eene andere plaetſe 
eght: En wilt niet forchvuldich zjn / ſegghende: 
Wat fulten Wp eten oft drinckẽ; want alle deſe din⸗ Ibidk 
ghen ſoecken de Heydenen. Ven-fiet de vogelen des 
emelg/ ende aenmercht de lelien Heg veldts/ etc. 
en- ghefien dan Dat ons verboden wordt ſorch⸗ 

buldich te weſen / oock voor nootfaliefpeke dingen; 
ende Hat hp beſonderlyck begheerde dat Keligicufe 
perfoonen fandèr eenighe ſorghe ſouden zyn / ghe⸗ 
ie de voghelen Des hemels / Die Den hemelſchen 

ader baedt:booz-Wwaer hp en faloock gheen forge 
Pao? ons dragen / if’ dat wy teghen fn ghebodt / 
nieufgierich eũ al te forchvuldich zjn Lan het gene 
Dat oock nootſakelyck is: want hém vit met rechte 
feer miſhaeght / als oft hp fonder ons toe· doen / ons 
niet en Wilde oft niet en konde vol komelhck voor⸗ 
Bee, naer Dat hp de gheheele ſorghe ban ons lieder 
hemwaerts ghenomen heeft / ende naer Dat Wp 
ens foo dick· wyls in ſyne Goddelycke handen bee 
Bolenbebben. _- prs B 
Bemerchtten 26. wat Datlichter ig om tof Brede Bet basta 

fe geraken / alle dingen te verſmaden / oft de felue te Khtigë beus 
behomen. Dit leeren 9 optalkjehe menichten Der SU Derde 
heremytagien eũ der hloofteren/ Die tot dien epnde mererdrijche 
Vervult hebben gheweeft om tot rufte te gheraken/ vmngpen ss 
Die fp noch in het befitten van Koninck · rjchen/ vindei 
noch in alie De wel-luften des Wereldtg niet en hadz 
Ben honnen vinden. Wer week foo Kenncljck ig 

’ Ees 2 ghe⸗ 
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gheweeſt / oock door be naturelycke redene/Dat hier 
gm de Whilofaphen de waerachtighe falichepdtin — 
de armoede geftelt hebben: ende ont de ſelbe redene 
hebben fp hare goden, dieſe fepden datalle dinghen 
mildelyck upt-deplden/ naeckt ende blaot gheſchil⸗ 
dert. Maer het genedat veel ſekerder is /de Baer⸗ 
heydt ſelve getuÿyght ons dat in d'armoede deerſte 
fatichepdt ghelegenis / ende fp Gelooft handertfout 
alte ben genen Die hen hier in verſtorven founder 
bebben : ende Dat meer is / na dat de felve Waer⸗ 
hepdt alle menfchen genoodet hadde om tat hactte 
koms / om ban haer vermaeckt te weſen / ende am te 

Matth.us feeren datſe ſaechtmoedich ende oodtmoedich van 

Luc.r4. 

Ibid. 

herten (ouden zyn / om alſoo oock rufte herder ſie⸗ 
fen te vinden / heeft daer nochtans by ghevoeght? 
‘Cen zp dat app verſaeckt afdat hp beftt / foo en 
mosght ghpmgnen diſciyel niet zijn. Ende weder? 
om: Die niet ent haer ſymen Haver ende moedersett. 
ende oock mede fijn fiete/die en mach mynen Diftipel 
nier zyn: noch en fal dies volghende gheen ruſte oft 
vrede Vinden /ten zy Dat hy het een met het ander . 
upter herten Verloochent fal hebben, Want boe dat 
iemandt min gebonden is aen de aerdtſche dugen / 
hae dat hy lichtelhcker tot Godt / alg tot ſyne np- 
rechte vruft plaetſe (al ulieghen. î od 
Bemerckt ten 27.Dat up niet alef den vrede dee 

fielen /met alte Dingen te verloochenen ſichtelycker 
en verkryghen / maer oock al Wat wp begeeren bez 
halven dat alle dinghen veel voimacckterin Godt 

Borberttwerf SDN. Want en fen Wp niet daghelgex / dat den ghe⸗ 
boog de gene nen die om Chriſtus Wille arm geworden zyn / hon⸗ 
die iet om  Dertwerf ghegheven worde? deſghelycks dat den, 
— — genen die aile ecre oprechtelyck ver maden ( twelck 

Ad Ben hooveerdighen gock nootſakelyck moet daens 
raer gheveynſdeck / erdete vergheefs) meerder 

ende verhevender eere verkrygen. Dat de gene die 
Ve wel⸗ luſten Die bitter zyn / verſmaden / Door De ſo⸗ 
berheyt ende het outhouden Var ſphſe / dat die ghe⸗ 
Wick in eene gheduerige maeltyt zyn: ghelhck Lu⸗ 
daviers Cornarius door engen ervarentheyt ende 
oock van Deel andere bewyſt. adat meer is/ de gez 
fonthepdt wordt veelmeer verkreghen door hem te. 
onthouden van onnoodige ende ſchadelycke vange, 
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Ban dao medechnen / ende alle ſoorten Van lecker⸗ 

_ Hen. Jopt en (ult ghy lichtelycker den peys ende 
Heede binden (t weſck nochtans het alder- meefte 

edt is) Dan door deſe fake F2, te verloochenen; 
och up en meghen Bier af niet twyfelen / aen⸗ 

gheſien Dat de Waerheÿdt hondertwerf belooft 
heeft oock in Defe Wereldt / den genen Die iet om 
Huent Wille verſaeckt: welcke Waerhendt met te 
getrouwen vaer ongoddelijck, 
Het 1o,deel, Bemercht ten 28.oft ghy defe fake N. 

ban Godt begeert, cit mede oft ghy daer upt Leede 
ende opzechte genuechte wilt ghenieten? want hier 

Matth.is. 

toe moet het al geftiert Wardt. Ick meyne dat hp Godten 
mp (ult feggen/ja: Weet dan boog-feker Dat ghy DE gheeft ond 
felbe va hem niet en (ult verwervẽ / ten zp ſake / dat wiet t ghene 
Bhp deſe verlsochent / veracht / eũ ſonder eenige be 
nauthept gewenſcht ſult hebbe. Want gelyck eenen 

cen in He plaetſe van broodt; oft in De plaetfe van 
} feenan vader en geeft niet alleen ſynen ſone geent 

ifch/geeunen fro2pigen;in be plaetfe van medecine/ 
gheen fenyn / oft iet dat Be ſieckte ſoude voeder; oft 
ock gheen mes aen eenen die vafende is maer dat 

(heer ie, eu ftelt hem ’t ſelne ooch niet va Verre te 
poren: alſod ban gheſhcken en (Al ong Bodt onfen 
Dader oock niet geven/daer hp fiet Dat tp toe gez 
negen zyn: Want dat foude ons al te feer beletten 

om hem ende ons —— goedt te beminnen. 
Bemerckt ten 29. deſe woorden: De Wyſheydt 
recht Ban den epude tat Ben eynde ſterckelyck / et 

_ fp Befchicht alle Dinghen foetelúch; ende over Jeght 

daer wa ar 
matelijcs toe 

ie geregen sijge 
Luc.in. 

Sap.8. 

Dat ons gheen Van de tice eynden bekent en zijn / De Godde⸗ 
ende hoe onfther dat ober ſulcks alleonfe boarftu? 
nicheden zijn. Bemerckt hier beneffens dat ong lez 
Ben anders niet enig daneen baterntent-fpel; Waer 
in Dien alleen ghepzefen wordt / die fijne perfonagie 
Wel ſpeelt / haedanich Gp oock is. Doorts aengeſiẽ 
* onſen Heere / ende Dalich-maker/ u fp-felven 
eenemael gegeven heeft/ ende omuwen title ſy⸗ 

nen wille / Die oock den alder heylichſten was/ te 
bupten ghegaen heeft ; ende ghekomen is/ niet omt 
ſhnen wille / maer am den Wille wart ſynen hemel⸗ 
ſchen Dader te doen, met Wat eene groote liefde / 
hehaogdet ohp oock — over te gheven. lol aal sata Eee 3 } 

Bemercke 

ljcke voor⸗ 
ſichtichent cð 
gu orhentt· 
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Me cxeaturt Bemerckt ten zo.dar alle creaturÊ vande Baoche 
sn Soort ſte tot de leechſte / een paerlyckophare maniere dert 
woedt Goddeltchen wille onder danich zn / ende hoe rez 

delyck dat het ſelve is ende hac onbetamelyck dat 
het is / Dat een wormken van der aerden fp felvert 
gaet verheffen. Eñ hier om geeftu t'eenemacl over 
upt gantſcher herten aen de Goddelycke goethept/ 
eñ doet dat met alle de chooren der Beplighen/ende 
Bercenicht het over gevẽ uwe felfg met hare alders 
volmgeckſte ober-ahevinghe; ende uwen Wille met 
den Goddelycken wille/op dat ghy miet en wilt / oft 
en begeert / dan dat Godt wilt ende begheert / ende 
omdat Gp’t wilt ende begheert: ja dat meer is / dat 
ghp fes Berre komt / dat qhp niet-met- allen eu bez 
gheert / noch weſen / noch leven / maer alieen deu bes 
haghelycken wille van Godt almachtich · Scoda⸗ 
nige ghelyckfsrmicheyt / ſeght den B. Bernardus / 

derm· 38. trout de ſiele met het woordt: ſulcke liefde is van 
haer-felven gengechſaem / ſy behaeght vpt haer · ſel⸗ 
ven / ende om haer · ſelven: deſe liefde is haer ſelden 
gene verdienſte / ende eenen laon: fp en vereyſcht 
bupten haer-felbeu/ gheene oorſake / noch vrücht / 
hare vrucht is haer ghebzunchk. Ick beminne / om 
dat ick beminne. Ick beminne / op dat ick ſoude bee 
minnen/ett. | 

GHEBEDT. 
Ckhekenne,o Heere, dat uwe woon plaetſe in vrede gemaeci 
is, dus begeere ich, de felpêtonder-houden, op dat ghy mijnen 

Heere ende mijnen Godt „met my foudt blijven , ende dat mijne 
fiele in u fonde raften „ ende hare ghenoechte in u foude nemen: 
Ick wete wel datter nieten isdat met defen vrede die in u ghe- 
vonden Wordt te verghelijcken is, ende een gherust herte gaet 
alle koſtelijcke maeltijden te bove. Verre zy dan van my, o Heere, 
dat my def N.fahe ſoude ontſtellen, dat ich deſe N. (oude begee- 
ren, vm deſe Nſoude bedroeft Worden. VV ant wie fal my cenich 
goedt konnen gheven, is°t-dat ick van den vrede bevooft ben? 
Ende Waer om [al ick om defe verworpen dinghen het alders 
meeſte goedt van den menſch verliefen, te weren „ den vrede 
spijnder fielen? Dat de kinderen deſer Wereldt hare ghensec bre 
AE rede nemen 



| 
Ieſu verheugben. Ende ghy (ult, alle droefheydt verdreven heb- 
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memen in bet ghene daer 't hen belieft, ick falmy in u „o Heere 

bende, cen ſtraelken laten fchijnen in mijn fiele, op dat ghy alleen 
aen de felpe ſoudt moghen gengenaem weſen. En foude ick niet 
alle dingen verve van my moeten Worpen , Waer’t fake dat ick pn, Godt alleen 

It De ficte 
den vrede minder fiele foude moeten derven? Want tot dien Mrnfie, 
eynde Worden alle dinghen begeert op dat ons herterufte oude 
moghen vinden ; maer het fal altijdts ongherust weſen, tot dat 
het inu alleen fal rufben. PVaerom en fal ich dan niet verfima- 
den het ghene dat ooch verre gheſtelt zijnde , door het aenfien 
endede begheerte alleen onfe fiele ontſteltꝰ Verve zydit van my, 
0 Heere „Wiens vrede alleen is „in uwen Wille te ruften. Ghy 

_ Weet Wat datter nut ende profijtelych is tot de glorie van uvven 
naem ende myne falicheydt ende ich en vveet het niet;ende daer 
en vrorde niet een fandeken oft een hayrken gheroert fonder 

‚gvve Goddelijche voorfienicheydt : ende bier om en mach ick, 
amy niet vervvonderen oft beklaghen. PV antuvven vvilleende 
den mijnen is vol-hrgcht, den pvelcken ick u foe dick-vvijlsop= 
ghedraghen hebbe, ende vveder om op-draghe,ende ick bidde u 
podtmoedelijck „o eeuvvighe PVijsheydt „dat ghy niemermeer 
det en Wilt doen oft laten ghefchieden naer mijn goedtdunchen. 
Iek verfake ende verloochene de ſelve, overmmidts,dat u dit aldus. 
belseft heeft „op dat my ohefchiede naer u ghelieven ; ende dat 
ick alſoo doende , in ſtilte foude ‘moghen varentot u, o Heere, 

die dralder -ſekerſte havene der eeuwigher falicheydt zijt, 
Amen. 

Practijcke om vrede ende ghelijckformicheyde 
te verkrijghen van onfen vrille, mer 

| Godts vville, 

En eerſten / vliedt oock d'alderminſte fatdert/op hee 
alder neerſtichſte ende onder hout de alder-minfte 
geboden. Want Jeruſalem heeft eene ſonde geſondicht / 
feght den Propheet Iſaias/ ende daerom is fp onghe⸗ Threns 
ſtadich ghelo orden. Want alle ſonde / bzenght eenighe 
0 Gee « ong de⸗ 



Wie ſonde 
brenght ons 

BEER Ben gaddeleofen menfch ie / ghelijek eeste zee Die ont? 
mede 

fsi —9— 
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ondbeftabichepdt mede, cenighe beroerte / ende onſtel⸗ 
teniſſe; ghelyck het. blückt in Cain/ Adam sere. Want 

ſtelt is / ende Baez gheene ftilte in gebonden cut Wordt, 
Och oft gh gelet hadt op mijne gheboben / feubt den 
Deere ſoo (oude uwe vrede / alscenen Lioedt gemaeckt 
hebben ghebeeſt: maer boog den ongeddelzcken en wed 
gheenen iede, 

Ten twerden / oberwint n-felben — 
onthoudt u / van het gene/ dat den Heede ontſteit. Want 
is tdat gp uwen bijandt / ende Die Be ſtilte Ber gye⸗ 
mepute in roeren ſtelt / weder ſtaet: waerom en bege eft 
gp u niet met bollen toe -ffaen wechte REEN alle de 
Beterfelen ban Ber brede Bes herten? ?“ 

Berhertich Een derden / weeft bermhertich tot uwen doer: nae⸗ 
bepa vac ons ſten / noch en oordeelt hem nier lichtelick / oft en ſpreeckt 
ſcu kaeſten. hem niet ſtuer aen. Want Hen Heere ſeght: Leert baat 
Martha. 

Godts tege 
mage 

rap/ dat ick fazchtmoedich Len / ende aodtmoebich van 
herten ende gijn fuit rufte binden boor uwe fiele, 

Ten bierden/ doet uwe dinghen ſtantbaſtelyck ende: 
stiet anberaden / vifgelijek / ertde met mäten …— Want al: 
fao deende „en falons niemandt met vecht konnen bes 
tifgen / noch elber ons eyghen confcientie/ noch bn en 
ſullen niet lichteljck ons beklaghen ban het ghene dat 
Ws cents ghedaen hebben. Want al te grooten haeſtich⸗ 
hepdt ontſtelt de ahe heele ſtilte / ende het —— dnſtet 
fielen. 
Ten vifden/ treckt unt alle din ghen iet/ tto elek biet 

tot de deughdt ende de Godtbruchtichepdt ; Gier upt 
kamt grooten beede/ abermidtg darter bp va nier met” 
alle ive fiele en komt dat de ſiele ontftelt : want het 
ghene dat bunten ons is ent kan ons niet beweghen: 
— abe neerſteljck op moet letten, · 
Ten ſeſten / bemerckt al-omme Bobts an woor⸗ 

dichendt / ende voorſie nichendt / ende ſchroft Godt alle 
dinghen toe, Det welck alder-meeft / ende alder— 
vaſt ghegront is / oock meeft aen: ghepreſen — ende bez; 
geffent bande ld. Väders. 
Ten febenftén / betacht be oorderlen b ander. 

aid antt niet en iſſer / dat ſoo feer bert beede ontfteit / ban an 
daer in eneen te wegen / ende liek naer er fn ieren te 
— — 

gen 

— 
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Een achtftensen hopet / often breeſt geene vergancke⸗ Hope ende 
Weke dinghen / naer weeftover ghegheven / ende ruſt vreeſe van 

ettene groote bedicheudt út den wille van Godt al- bej é 
machtich/ ende ghpen fult met defe were lat geene ver⸗ Jits oe vand 
anderinghen onderworpen zijn, Want aen⸗gheſien bat 
Ben Wille Sodts altijdt volbzacht fal worden, / watter 

komt oft uiet en komt;foo ſal u alſos Bel boerſpoet / aas 
eghen ſpoedt / nut ende proointich weſen: ende gp ſult 

altijdt hebben hèt ghene Dat gl begheert: ende alſos 
ſullen alle dingen / ter wlen dar gp Godt lief hebt/in’t 
Roede verkrert warden. 

Een neghenſten / gheeft u-felben dickwijls ober / ende oe - geven 
bebeeit u aen Godt almachtich met die oft diergelücke mus elis aẽ 
ſchiet ghebedekens: alder ſoetſten Vrede / myne ghe⸗ Sodt 
noechte / mijne BoBrimet wien in wien ende door wien 
alle dinghen zyn:ick en begheere niet met-allen buyten 
n / want ons herte is ongeruft / tot dat het in u ruſte / Dat 
in alles uiten alder heplichſten wille geſchiede / oft dat 
uwen wille gheſchiede op ber aerden als it den hemel. 
Welck ghebedt de Hen lighe Gheertrundt ſomwÿlen / 
Dip hondert ende bijf-ert-biftich-mael/op eenen dach / Blof, 
ghewaen Was uut te ſprekẽ / ende berſtande / Dat Dit ee⸗ 
ne ſeer profütighe ende aen ghename offerhande Was 

aen Bodt almachtich. Ende op dar dit proftelcker 
mach gheſchieden / ſoo ſal ick hier herhalen het ghene 
dar ick boven vermelt hebbe: dat het niet ghenoech en 
is / dat wp ons in het ghemepn overgheben / maer dat. 
Wor cot de ſaken in’t beſonder moeten komen / ende ele⸗ 
he ſalte in t be ſonder ober- ghevben / als aft dit nootſale⸗ 

_ Welk Ware ende als oft Bodt dit van ons vereÿyſchte⸗ 
Waet inne Wy ons foe langh moeten veffenen / totdat 
Wp alde felbe menſchen blyben oft gheworden Sijn in 
baás-fpoedt ende in teghen ſpoedt ‚ende dat We gheert 
beranderinge Meet onder-Wozgert en zjn. Fa dat meer 
is/ dat wp allé beenthot Daer ui ſtellen / —— wg ût ver⸗ 
fchepden bekazinghen vallen. 
2 Be practijche hiet af fal konnen weſen: wat wy ons Da stijche 
latẽ boor ſtaen / dat wynu in Deen / nu in d ander moe: sm ob:eu 
teit ghebreek lijden / als in trooſt / eere / wetenſchap / gez ——— des 
mack / ende waer int andere menſchẽ overbloedich zjn; btje te be 
ja docn vat wet meeten gebieck lijden van deughden eñ komen. 
glozie in dert heaiel, dat deſe oft tene ander téntatie/ —* 
Rudd ⸗ 
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dit/eft Bat ongijelijck Berdzagen moet Wozder;dat men 
hier oft daer moet reyſen; dat ons onfe gheſonthepdt / 
rijckdommen / eere / naem ende faem / vriendtſchap / ver⸗ 
maeck / ja bet leben ſelve ſal benomen worden. Ei tere 
ſtondt daer naer over dencken / niet als aft deſe dinghen 
ban de menſchen ons ontnomen ſouden worden / Maer 
ghelyck ban Godt weder em gheepſcht / onſen Wille gee 
beelijck hem sber- ghebende/ ende dat upt gantſchert 
herten ende miet groete liefde, Hach Wp en maeten Riet 
op-houden/ tot Dat wp in ang geboelen een bol-maeckt 
ober-gheben tot het een foa wel alg tot Get ander/ ghe⸗ 
lück onfen D. B. Ignatius bermaendt / als hp handelt 
ban het berkiefen ban faecken. Bit heeft be WD, Gheer⸗ 

DeD. Beers rrupdt upt ghedruckt / als haer gheboden was ban den 
PDL Beere/te kiefen ghefondtheydt oft de doods : want fr 

beeft gheantwoordt: Ick begheere ende berlangbe feer 
Dat gp mijnen Wille niet en doet, Ende aldus was fx 
ghewoon te volherden in eenen greoten bzede. Mant 
Die verſtaet Dat ho in Godt alle dinghen heeft, ende Die 
alle andere dinghen miet met allen en acht / ende daer- 
en boven bemerckt Bat den Goddelicken Wille den als 
Ber-beften ende ben alder-profdtelijchften is / die is ghe⸗ 

Ere.s heel gheruſt. Hierom is't dat Thomas a VKempis feabts 
\ foa wie alle dinghen maer cent ot zijn / ende alle dingen 

tot een terecht / ende alle Dingen meen aenfchout / die 
mach qheftadich ban herten wefen / ende in Bodt vred⸗ 
ſamich volherden. 
Ten tweeden/ averloopt ſomwilen / ghelück tn’t bez 

ghinſel ban’t jaer bã de maent oft weke / eens oft twee⸗ 
maeldaechs jaoock elcke ure / in't koet het gere datter 

ie dinghen in de wereldt droebich geſchiedt / ende bemerckt dat het 
Ben felve u oock faude konnen gefchieden/ende geeft u ober 
baai. aë Ben Wille van Bodt al machtich.Ende acnfcheut al 
hepdt, het ghene bat gijn in De wereldt fiet gheſchieden als vã 
5 bem ghedaen oft Wel tse-gelaten. Oeffent u dickwüls / 

maer befonderlick als ghuu begheeft tot het gebedt / in 
Defe Gaddelifchke einde profitelgcheoerffeninghesende en 
baoz fret niet alleen al Dat u mede gaet/maer oac dat U. 
teggen is / ende fiet oft ghn u niet mette grooten droef⸗ 
hendt en ſoudt laten ober-ballen/oft met te fotren blijde, 
fchapral te feecent faut upt· ſtortẽ Waer’t dat u Defe din⸗ 

ghen in vaag fpaedt oft in teghen ſpoedt bes quam en 
Wang 
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WMaãt is't dat ghp de rechte waerheyt wilt aenſchouwẽ / 

ende den vechter wech Wilt wandelen / foo drijft ban uy 
alle onghereghelde blijdfchap/on geregelde vreeſe / hope/ 
ende droefheyt:want Daer deſe paſſien D'aberhant heb⸗ 
ben / daer is den geeft al⸗ tijt berdupftert/ende met eenen 
anbehosrlÿcken toont ghebzepdelt. 

Ten derden / maeckt dat alle uwe wercken ende gele: — 
ghentheden (ghelifck in alle wel geſchickte ozdenen ge⸗ —— 
ſchiedt) wel gheſchickt zijn / ende onder-hourfche gelÿck gepor wm arte 
gup fiet dat alle goede Keligieufen doen / ende gelÿc alle onfe werckt 

erck lieden alle Dinge op hare mate/ ende vecht ſnoer 
paffen;want alle faken behoorzen met den tijt ghemeten 
te wefen. Ende dit niet alleen / maer beſorght Bier onz 
beber dat oock de alder-minfte Dingen Die u aen gaen! 
met eene fekere ghefchichelisckhept op fre plaetfe gez 
teeckent zijn / geljck ons de Brocureursende Kotariſen 
leeren. Slunt dart bp u ſelben foo beet als't mogeltic is / 
wat / ende op wat maniere dat ghp deſe maendt / weke⸗ 
dach / ende ure / uwe dinghen Doen wilt: want dit ſiet 
gha te werck geſtelt te worden in alle Wel gheſchickte 
bups gefinnen ende vechter-plaetfen:maer gijp en moet 
nochtans hier in qheen benauthendt plaetfe gheven. 
Dierom Wwastdat de falige moeder Eerefaniet en wil⸗ 
Be hebben Bat mert een fekere taeck foude onderhoude, 
ban het ghene Dat men maefte Doen / op Dat aldus alle 

ancxſtelicke fogchj-buidichepdt foude wech-ghenomen 
worden. Gi booz-aer aen· geſien bat gp niet en Weef 
wanneer dat gip vã dert Heere gheroepen (ult worden / 
fao maet qhp alle neecftichendt doen ont te beljerteat de 
fake daer ghu teghenwoordelick mede befich zijt / ende 
gp moet beſorghen datter niet bp ghebal en geſchiede / 
maer al wel bedacht:want het en betaemt eens Wijfrn- 
man stiet te ſegghen: Ick en dochter niet op’ nach beel 
min betaemt Bit aen ern kint ban den eeuwige Bader/ 
bie alle dinghen ban der eeuwichept af gefchickt heeft. 
Eude ober-fulcks betamet eenen booefichtigen menſch Boozfiche 

upter mate wel / rüxelijc t'oberleggen wat dat hp ſeght ticherot HUE 
ende dat met rechte / aengeſien dat mien aac‘ban eẽ del pelen. 
Waordt rekeninghe moet ghebensende dat wo fier/ Dat 
De kinderen deſer wereldt foo ſorchvuldich zjn om upt⸗ 
gheleſen manieren ban ſpreken bp een te vergadert, hoe 
Beel te meer dan / behooren Wop alle geerſtichent te doen / De zie ren geerſtich il 

EAS / 
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am Cheiſtelick / ende als kinderen Godts te leeren ſpe⸗ 
Sehickinghe ken⸗ Hier en boven ſoo prijfen ſeer alle geeftelijche Leet 
ser gedachtẽ. raers Dat men fijne gedachten ſoude fchicken/ oft fekeve 

plaetfe gheven / erntde fijne voorbeeldende kracht alleen 
aen profüteljcke faker te hechten / ende hierom ist bats 
fe foa ſeer aen prſen / De geffeninghe ban de Goddelijcs 

' ke teghenwoordichent: waer in ander andere / hier heb⸗ 
ben untgeſchenen de DB, Bernardus / ende Hugo Lin: 
colnien ſis / die alfoo lichtelijck häre ghedachten bupten 
konden ſlunten / eer ſy haer begaven tot bidden / als 
Abraham hier boortÿdts ſyne knechten ende eſelen gen 
Ben Boet ban den betch Dede berwachten/tot dat De jz 
ne offerhande bol- bracht hadde. 

Scute ven Ten dierden / houdt u in ſtilte / ende bupten alle bez 
Sejaemg.)  toeTte: wat de ſtilte / ende ruſte Des lichaems helpt groo⸗ 

telijcks tot be ruſte der ſiele; Want ghelijek dat het wa⸗ 
ter beroert ende antftelt wort / als tet bar geroert wast/ 
alfso het lichaem ghersert zynde / kan He ſiele qualjck 
gheruft weſen. 

Een bijfben / tot Bert brede helpt dock geaoteljeks, 
eens anders rufte niet te beletten/ ghelijch Albertus bes 
Wft int 13. cap. bant Bert brede, 
Cen feftensen moent u itt gheender manieren met het 

Ai hescinghe ghene dat eenen anderẽ acn-gactmach en ondervraeght 
bat hae bier af niet / noch en hoort een ander Daer niet af ſprekẽ / 
ber acugact, beſonderljck ban nieuwe tijdinghen;wart deſe dingen 

plachten Be hert van Be onbolmaeckte menſchen met 
hope ende vreeſe te ontftellen, 

Eert febenften/beracht alle menfchelijcke op- ſiehten / 
denckende dat gip Godt dient / ende van bent uwe loon 
ontfaught / ende miet ban De menſchen. 
Een achtten / dickwils té veranderen beat plaetſe / 

geffeninghe / ende ban boecken / is ſchadelck aen den 
prede:want die aldus doet/ is lichtveerdich ban herten/ 
na het ghetupghen bart dert Wijlen man. Ten laetſten/ 
alſos langh als gn niet gheheel over ghegheven en (ult 
weſen / en ſult gon gheenen bolkomen brêde vinden. 



Van de ghelijëkvormichtyde van onſen wille. Sit 
ze ‚_Séhiet-Ghebedekens. | ; 

* 

DE kelek diemy den Vader ghegheven heeft,en wilt ghy loan. 8, 
. niet mijne ſiele, dat ick dien drincke?. en 

Die u.raeckt,die raeckc den appel van mijnderooghen. Zach. 2. | 

Heere, wat wilt ghy dat ick doe ? AC. 9, 
Woipt alle uwe forchruldicheydt op hem ; want hy heeft 1. Petr. ge 
… Áorghe voor u- lieden. 

Het XVL Caárirreï. 

Vande mercksteeckenen onfer falicheyt, waer doot 
men in defe groote onfekerheyt kan fien oft 

men op den rechten wechis. 

TNEnD. Apoſtel Petrus vermaent ons / Dat WP , per re. 
MAbdooꝛ goede werckẽ / onſen roep ſeker fauDÉ MA: Ceeckeneu 
ken; want niet en iſſer dat wy meer moeten beneer der watvee 
ſtighen / ende daer enn wort miet-met allen gevondẽ koren. 
Dar trooſtelycker is te kennen eñ te weren ut mid⸗ 
Ben van de graate onſekerheydt daer Wp in geftelt 
zyn. Hierom fallen Wop Grer bemercken de teeckenẽ 
die ong ‘ouden mogenſſekerlyck leyden tot de have 
Ban onfe ſalicheydt / naer beel andere oefeningen, 
Baer wy af gheſproken hebben / ende naer Dat Wp 
Baog-Wandeit fallen hebben He D2p weghen van Dit 
leven / ghelyck oock te baren gheſeyt ig. 
Net eerfteteechen is / een lebendich / eude eenvou⸗ Een lehe⸗ 
dich geloove / waer dao? men metter herten gelooft Die geioone, 
ter rechtveerdichendt / ende met den monde wordt Rom. 10. 
De belydenifſſe ghedaen ter ſalicheyt:hier doa? heeft 
Abraham ghelooft / ende het is hem gherekent Eer nom, 4, 
rechtveerdichepdet / ende met Foe zynſe falich qhez 
Worden / alſoo Veel alffer doo? de getupgeniffe des 
geloafs beproeft gebonden zyn. Waer af/een ſeker 
teecken is eenen Hoer ce hebben am het ſelve te Bers 
breuden / eenen grouwel ba alle ketterHen/een een⸗ 
voudicheyt te volghen in’t geloove / ende het ghene 
Dat den mondt upt · ſpreeckt / met ons leven eride ma: , Gehtea 
nieren te belijden. — nrd 
Het tmeede / De gheboden Godts volſtandelyck randerijch ve 
ander · houden / ende groete fanden ſchouwen / dana 

opzec 
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opzechtelek naer Godt wmandelenz want daer ffaét 
Matthaus, gefchzevens Wilt ghp rot her teven in-gaen/onder: 

houdt de gheboden: Vñ is t dat ans herte ons niek 
en wroeght / faa hebben Wap betrouwen aen Godt/ 

tloan3. ende wac wp begeeren ſullen / Dat ſullẽ wy ont fans 
ghen ban Bodt: want de lief de heeft defe voorſeke⸗ 
ringhe / naer het ghene dat ons d'eeuwige Wyſheyt 

Jeans. ſeght: Saaie myne gheboden heeft eñ Die onder- 
oudt/die isꝰt Die mp lief beeft. Fch hebbe gefepdts 

dat hier af een teecken is /oprechtelyck te wandelẽ / 
Want hier om ig t dat David genoemt is geweerſt 

ten ma: naer Get herte Godts : om de felve redeng 
tg’r ooch gheweeſt / dat Czechias Gode aengenaem 
ig gheweeſt / ende dat ſyn ghebedt verhoort is alt 

Haiess. Gp Was biddende: Ick bidde u — Heere / 
weeft doch gedachtich / hoe Bat ick boor u ghewan⸗ 
Belt heb inder waerheyt. Hierom was't dat Godt 
foo feet was hatende De Pharifeen / jae dat hp de 
Publicanen ende lichte vꝛocuwen Hoog haer· ſieden 
gheſtelt heeft intrek Der hemelen ; want Be ghe⸗ 

Tébsé. veonſdeeñ loafe verwecken Be gramfchap Godts, 
ende hier⸗ en⸗teghen / al waer De waerheydt upt deë 

Malse: aerden gheſproten is / al - daer heeft de rechtveer⸗ 
DichepBt bau den hemel upt-gheften. $ 

sgoe Het berde / is tribnlatie/want ig°t bp al dien dat 
tegbenpoete Chꝛiſtus heeft moetẽ ſyden / ende alſoo gaen in ſyne 
Luctze. gloꝛie Ende is t Dat het ban noode geweeſt is dat 
Tobaz. de bekoringe Cobias ſoude ppoevẽ om dat hu Gode 

aengenaem was: Ende is t dat wp dooꝛ veel tri⸗ 
Actt4.· bulatien in⸗t ryck Der hemelen maeten komen; ſoe 

ſullen wy ſalich weſen met de heplighe Martela⸗ 
ren/ig’t dar wy met onfen Salich-maker ende fijne 

Roms. Bepligheninden/op dat wy gheglozificeert ſouden 
Roms. worden. Mant de tribulatie bzengbt patientie 

voordts / ende He patientie proebinge/ende DE proe⸗ 
bingbe hope / ende de hape en befchaemt niet, Dit 
leert on& den heplighen Bpoftel Paulus met eene 
fchoorie ghelyckeniſſe feagende: Pat Godt gheefs 

Hebax. ſelt elck kinde dart hp ontfanght : Ja den Heert fel: 
Apocal.3. Be ſeght: Die ich lief hebbe, Die ftraffe ende kaſtyde 

ich. Det ig onmogelyck ſeght den H. Hieromus / 
dat Wp de teghen wordige / ende toe-komende goes 
den ſouden ghenieten / Dat men hier ſynen vee 

n 



) 
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ende daer ſhne ſicle ſoude vulleñ / ende ba: men bart 
de welluſten / tot de welluſten ſoude treden. Ende dẽ 
VHilar ius/ in dẽ Loeck van De 12. Dapouldicheprs 
Dir is der Herche eygen / datſe aig dan ver Winne, 
alffe bevochtẽ wast ; alg-dan wederſta alſſe beſtre⸗ 
den wordt: als Ban verkryghe / alſſe berlaten wort. 
Eude den 1. Ambroſius tot dien pꝛopooſte ſeght: 
Ghelyckerwys dat den Wijngaerdt / als hp ghe⸗ 
bonden wordt / opwaerts klimt, ende af-ghefnoept 

zynde niet en vergaet / maer te meer waft ; alfoa 
dock de Godt· vruchtighe menfchen/alffe ghebande ” 
worden / verheffen haersalffe berootmoedicht Worz 
Ben/ klimmen om hooghe; alſſe beſnoeyt worden / 
worden ghekroont. | 
Det Lierde 18/D'aelmoeffe tae-gedat Mefen. Wât „ 

De maunen Der bermbertichepdt/ Worden kinderen mazepdt. 
Godts ghenoemt, Fa dat meer id / ſeght den H. Greg. Ny. 
Gregozius Nyſſenus: Fet dat het Bodt almach⸗ lib. de 
tich el betaemt / bermhertich ghenoemt te wor⸗ bearieud, 
den / waer toe wordt ghy anders verweckt door de 
woorden uwes Salich makers / dan dat ghuGodt 
ſoudt moghen worden / als draghende het eyghen 
teecken van de Godthepdt 4 Waer mede ſeer Wel In orar de 
over · een· komt / den heplighen Gregorius Nazian⸗ Pauper. & 
zenus / ſegghende / den menſch en heeft niet dat ſoo amore. 
Goeddelijck ís / als dat hp Wel voe aen eenen ande⸗ 
ten. Salich sijn dan de bermhertighe / want fp ſul⸗ ee 
ten bermbertichepdt verwerven. Het Welck den VAL 40. 
Propheet bevefticht / als hp ſeght / Salich is den 
man / die hem verſtaet op den behoevigen / ende den 
armen / in den quaden dach ſal hem den Heere ver⸗ 
loſſen: Boaz - waer in den dach des oordeels ſal hy 
hem genadich zijn. Want de aelmoeſſe verloſt ban Tob. re. 
de doodt/ende ſupvert He (onde / ende lepdt ong tot 
Get eeuwich leven; Ende ghelyck den 1}. Gregorius Gregor.24, 
fegbt : Sao Beel te volmaeckter is een⸗ ieghelyck Moral, 
oe, — te volmaeckter dat hp eens anders pijnen 

Bet vifdeis/arm ban geeft te weſen / en ſyn her⸗ 
teniette (tellen op de vijchtdammen. Want d'eerfte oe) 
falichepot is ber ghener Die arm zyn. Ende den “bee 
Heere ſeght: Dee den ryckẽ / die Gier hare confolaz 
tie Ende trooſt overvloedichlyck Gebben. Ende 

/ beveſticht 
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Saatth. is. Bevefticht Dit in ſulcker voeghen / als hy ſeght: Dat 

lichtelycker cenẽ kemel dooreen naelben-oage ſou⸗ 
be gaen / dan Dat ben ryckẽ menſch fauve komt in't 
ryck der hemelẽ: Hterom is°t/dat Gp arme menſchẽ 
heeft verhofen/aft Wel ſoodanighe rycke / Die doeg 
ſyne gratie faa gheſtelt waren; datſe tecfkont alle DE 
ryckdammen verlaten: hebben: maer heeft Den jon⸗ 
gheli ck verftaaten vie Beel goets was beſittende / 
ende Daer op fijn herteftelde. ì 

kj — Wer ſeſte is / daadtmoedichendt: want hier dooz 
Mats: zj, toonteen Cheriſten menſch / Dar hp eenen difcipel is 

van Chꝛriſtus onſen Dalich-maker/fergendes eert 
Ban my / dat ick ſaecht moedich ben / ende oedimgee 
dich van herten. Ja dat meer ig / den Deere heeft 
gefept: Cen zy Bar ghphekeert wordt / ende wordt 
als kleyne kinderẽ / ſoo en ſult ghyinet ryck Ber he⸗ 

Naith· is, melen nietkamen. Ooer dan atie neerſticheyt / wie 
dat ghy zyt / om te fitten op de laetſte plaecfes want 

Luc.i4. alle Die hem verheft / ſal vernedert worden / eft Wie 
hem vernedert / ſal verheven worden noch den geeft 

Ifaierr, weder Beeren en ſal niet ruſten / dan ap den oadtmoez 
digen ende den genen Hie flil ig, Ende den H. Gre⸗ 

Ë 
— 

gorms ſeght / datter een ſeker teeckẽ Der verdoeme _ 
de is / hao veerdich te weſen / ende der ghener die 
verkofen zyn / gaodtmoedich te weſen. Ende den 
Auguſtinus. Ben ghenen Die ghyhaooveerdich fiet 
wefen/en twyfelt niet oft Get is een kindt des Dupe ⸗ 
gels Ban Der hellen, | ——— 

.. Jiefde tst Het ſevenſte is / de liefde tat anſen naeſten; want 
enfon naeſtẽ. Daer in / ſeght den Heere / ſullen fp alle kennen / dat, 
loan. iz3. ghymyne diſcipelẽ zyt / ist Dat ghy liefde tot malc- 

anderen hebt:maer beſonder (Pre vijanden verge⸗ 
Lac.16. ven / ende de ſelve Wel daen.Dergheeft/en u ſal ver⸗ 

geven worden / ſeght Ben Heere, Ende Ben Wiens. 
Eccli.28. man:Dergheeft u wen naeften Die u Hinder doet / eũ 

dan fulten w/ (als ghy bidt) Be ſonden oock vergevẽ 
worden. Ende dit wort ons dagelijcks in gedruckt 

Euc 6 in't gebedt ons Heeren / dat met De felve mate / daer 
wp mede gemeten ſullen hebben/ons wederom gez 

Tudiehs, meten fal worde. En wilt niet oopdeelen/ende ghy 
Chryfoft. en ſult niet geoopdeelt Worden. Eñ dit merckteec⸗ 

Ken paft op ve faechtmoedichept/ ende der ootrmoe⸗ 
Diger ende ſaechtmoediger gebedt Geefeden Heeze, g ſaech 9 heef Gitbot 
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altijdt behaeght. Waer af Dit voor een teeckẽ foude 

moghen dienen / dat wp niet gheerne en hoezen tet 
guaedte van onſen naeften vẽrhalen / ende dat wy 
het ſelve Beel min ghelooven. Ghelyck den ghenen 

die goedt is / niet hchre!ijeht quaedt Lermoepen en 
heeft: alsoo den genen die quaedt ig / en heeft niet 

_Hehtelijcht eenichh goedt vermoepen oft ghevoelen. 
Want waer in/dat iemant een ander gazdeelt/daet 
in gheeft Gp vonniffe over fijn eyghen ſelven.Tis 
sock een goedt teecken ſynen eveu-nacften beel gez 
lucks bieden / alg het heur mede gact. Want feght 
feer wel Seneca/ defen Heeft beel Deugden / die 
gens anders deugden bemindt. — J— 

Her achtſte dickhwijls gebruycken de H. Sacra⸗ s. Acerſtich 
menten Bant de biechte / ende van de H. Communie: gebrunck oer 
Want den Deere heeft geſeyt: Soo wie mijn vleeſch PP Sacra⸗ 
eet / ende mijn bloedt drinckt / die blijft in mp/ ende — 
ick ia hem. Ende wederom: It dat iemandt van °° 
defen broode eet / Die fal inder eeuwichepdt lesen. 
Wet welck te verftaen is/ in Dien tſelve devotelyck 
eñ Godtvruchtelyck ghefrhiedt; want waer ’t Dat 
het onacht ſaemlye geſchiedde / ſoo ſoude het te vree⸗ 
ſen zijn Dat hp meer het dordeel vac lpt foude 
eten ende drincken / dan tot ſynder falichepdt. | \ 

NHet neghenſte is / geerne hooren / ende over Dent? s, iere tec 
ken het woort Godts / befonder vã her den onſes het waozor 
Salich-makers;want Godt enlaet niet onwergol⸗ Bours, 
den / tgene Wp aen fijn heplich den bewyſen. Bic 
upt Godts is / feat den Heere, Die hoogt Godts loan. 8. 
Waarden. Bit is éen hart woordt boa, de Godde⸗ loan. 6, 
taofe menſchen / ende Wie feg glen fp fal dit magen 
Baozentmaerde Godtvruchtige herten / xoepen upt 
met den Konincklycken Propheet David: Hoe ſoet prat us 
ſyn mijner keele uwe woorden / boven honich mynẽ 
monde! Ende de ſchaepkens Cheiſti hooren geerne 
fijne ſtemme / ende kennen de ſelve / endé volghenſe / 
maer niet De ſtemme Der vremdelingen. Endé ſyen 
Boaozenfe niet alleen / maer Worden oock door fijn 
wooꝛrdt ghevoedt. Want den menſch en leeft alleen 
van den broode niet / maer Ban alle woordt / datter 
voort·komt upt den monde Godts.· Pegel 
_ Betthienfte is / over-ghegeven ende ghereedt te — 
weſen / om Den Wille Godis te volghen: want tens muis * 

| dff Willen Gons, 

/ 

Match, Á 
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Wittendat Bodt wilt / ende niet Willen / dat Goöt 
niet en wilt / is een felter teechen vande vrientſchap 

Match.iz. met GBodral-machtich, Soo wie doet den wille 
mijns Paders / die in de hemelen is / deſen ig mijnen 

AG. 1. _ Braedersende fufker/ende moeder. Hierom ist dat 
&c. David genoemt ie gheweeſt cen nrannaer het her⸗ 
Reg. 13e te Godts / Doop Dien Dat Gp in alles Den wille ban 

Godt almachtich bel-bracht. Waer op den Ans 
guftinus feer Wel aen den Heere ghefept heeft: Dit 
is wen alder- beffen Dienaer / Hie niet ſoo ſeer en 
foeckt dat van ute hooren / dat hp gheerne foude 
hebben ‚maer Beel meer ’£ felve begeerentedoens 
dat hp van u ghehoort fal hebben. 

. Eewch  Metelffteis/eens een mannelyck werck upt liefde 
kloeck mde Oft upt eené yver te doen / gelyck Abraham gedaen 
mameljek heeft / den welcken naer Dat hp dat broom ftuck upt- 
—— gherecht hadde / weerdich is geweeſt te hooren van 
pede aen, Den Heeres Ick heb bp mp (elven gefWozen/omdat 
Genef.zz. SBP Defe fake gedaen hebt / ende dat ghy uwen ee⸗ 

nighen Soneniet en hebt ghefpaert om mp/foa fal 
ick u ghebenedijden / erideu faet fal ich vermenich⸗ 
vuldigen als defterrendes hemels / ett. Alſos heeft 

Numas. Phinkes ter liefden Lan ſynen Godt vock gram 
abeweeft/ende heeft berfoent de groote boosheydt 
der kinderen van Iſrael. Ende tis hem gherebent 

P@l.ros. ter rechtveerdicheydt van geſlachte tat geflachte, 
tot inder geuwiciepdt toe. Sulcks is oock / hem te 
begeven tot een Keligieus leven upt liefde ende 
upt eenen yver bande eere Godts, ende alle dingen 
verlaten om Chriſtus naer te volgen. Want aldus 
verkryghen wp o overhandt vande wereldt / vant 

vleeſth/ van ong maechſchap / van onſen vrydom / ja 
Matth.is. Van ong eygen leven,; Hierom heeft den Heere aen 

ſyne Apoſtelen / ende aen alle De ghene Hie de voet⸗ 
flappen der Apoſtelen in-treden ghefepdt ; Ghpdie 
mp ghevolght zyt / (ult hondert-fout ontfanghen / 
ende het eeuwich leben beſitten. — 

— Het twaelfſte is / eenen ſonderlinghen dienſt van 
qmigpenevo, De D.magtedt Maria / ende Dit door het ghen eyn 
tietotbeate ſegghen ende over een komen Lan alle de Heyligẽ: 
derbeyuchſte Hierom wordtſe ghenoemt / ſterre der zee / ſtadt der 
Maghet. toe vlucht: ende moeder Der bermherticheydt: 

Weeſt ghedachtich / ſeght den anti 
2e: 
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genſprekende / s alder·goedertierenſte Maghet / dat 
het van den beginne des werelts niet ghehoort en 
is gheweeſt / dat den ghenen Dre ſyne toe - Vlucht 
totuneemt / die uwe hulpe aen-roept/ ende uwe gez 
beden verſoeckt / oyt verlaten is gheweeſt. Ende 
met rechte / mach onſe liebe Prouwe tathaerne: 
men defe Woorden van De Wys — — is den Prov. ê; 
man / die aen mijne deure daghelycks waeckt / ende B 
Wacht aen de ſtylen minder Deuren ; Die my bindt 
fal’1 teven vinden / ende hp fal falichepdt fcheppen 
Ban den Heere. ; 

FFF 2 AEN- 
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Ghelijck / o alder ſalichſte Moeder den ghenen 
Die van u veracht enbe verſtooten wordt / noot⸗ 

ſanelyek moet bergacn ; alſoo / alle De 
gheue Die haer tot u keeren/ en 

konnen niet vergaen. 

Emerckt, hoe dat de alder -heylichfte 
maghedt, ende moeder A] Maria, van 

Godt eñ lijn hemelſch heyr, vereert wordt: 
volght dit naer: bemintſe als uwe moeder, 
eertſe als uwe meeſterſſe, eñ patroonerſſe, 
ſoo door[s beloofde bevaerdẽ, als door vie= 
righe gebedensrechthaer op, eũ offert haer 
de wapenenuvver ijdelheydt, ende beveelt 
haer uvve Godtvruchtige, ende heylige be- 
geerten; ghelijck gedaen heeft [cj den Sali- 
gen Ignatius, want ſy is onſe voorſprakerſſe, 
den trooft[p]der bedructesonfe toe-vluche 
inalle lr] bekoringen,de haven van die [rl 
fchip-brakelijden, ende eene bijftant in al- 
le tegen-heydt, aen alledie in haer betrou- 
vven.Maer gelijck den H.Bernardus feght, 
op dat ghy {oudt mogen vervverven de hul- 
pe van hare ghebeden, ſoo en verlaet niet 
d'exempelen diefe u achter: ghelaten heeft 
in hare heylige converfatie, ende laet-ons 
verlanghen, (ghelijckden H. Bonaventura 
feght) tot haer inalleonfe vvercken, ende 
fy fal ons openen het palleys der gheluck- 
faligher. 

HETE 







Sig 

Her XVII. CArirret. 

Meditatie van de na - volghinghe van de 
H. Maghedt. 

Oor-flellinghe der placsfe, Aenſchout de 1. Maghedt 
wt midden vanhet hemeſſch paradys / omrin⸗ 

ghelt met eene ontallycke menichte der Enghelen/ 
ende Heylighen Godts. pe 
Wet 2, voor-bereydrfel. Bidt haer datſe u wil verkirdjz 

ghen eene fanderlingbe affectie tot haer. 
Net a deel. Bemerckt hae dat de 19. Maghedt tot Heike 

_ Baer felven ghemoet ig geweeft ; ende hoe datfe nu Daer MAS 
eerft geſchapen zynde / ftende den af-geondt VAN DE nepegvr, 
Goddelycke goethepdt t'haerwaerts / haer felven 
als eenen niet / ende den af-grant van alle miſerien 
ende allenden veracht heeft: Want al was 't datſe 
met bollen berftande kende datſe met foo veelder— 
hande gaven berciert was, fp ſach nochtans klaer⸗ 
tick te Bat deſe toe behoorden / te meten Godt alz 
ACE ende datter niet en Was dat men haet 
ſchuldich was/maer datſe had konnẽ vallen in alle 
foozten van allende/ gelijck d'andere menfchen/ eñ 
datſe over⸗ſulcx geene oorſaeck en hadde Lan haet . 
ſelven te verheffeñ / maer datſe aen Bodt boven al/ 
feer Berbonden wassende niet machtich en Was am 
Get (elve te betalen, Ende al-dus opgetrockẽ zijne 
de inden Deere, begon fe van alg-doen teſinghen: 
Mijn fiele maeckt groot den Heere ; ende Dat fag Veel te Lue.r 
meer/ hoe Datfe haer felven meer vernederde. On⸗ 
Ber-faeckt gach uwen niet/ende pmen oorſpronek / 
ende aenfchaut den af-grondt vande Goddelijcke 
goedthepdt Puwaerts. Ten tweeden/Hacdatfenu 7 
gebogen zynde / haer droech gheljek andere kinde⸗ 
ten/al was't dat hare deught vanalle Kanten upt⸗ 
blinckte. Bemerct hae dat defe alder-falichfte (tele 
haer tot Godt/tot hare ouders / cú tot alle andere 
menſchen droech / met wat een ghevoelen Batfe vant 
als· doen alle hemelſche ſaken Was aenſchouwẽde. 
Bemerckt ten derden / hoe datſe By jaren our zyn⸗ 
De / op · gheklommen ig naer den tempel / ende hoe 

datſt hacr audger ghedraghe oeſtternare ens 
ſten / 
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ften/endetat haers ghelycks: ſy diende al-tijdt een 

Ware pꝛeſen⸗ ander/tot alle Bingendwas fp gereedt met een oot⸗ 
Ee cho moedich ende ſeeghbaer gelaet / ſoo dat alle de gene 
eu,” dte haer aen faghen/ghedwangen Waren om d'aot: 
Bare ſurber⸗ Moedichepdt ende He fupverhepdt te beherten. Ten 
beydt· vierden / als fp nu Wifte datfe houbaer was / op ge⸗ 
Es trocken Wefende in haer ghebedt/foo Wenfchte ſy / 

waer ’t bpal-dien Hatfe der Wet foude moeten ons 
Derwogpen wefen/ datſe toch (onder haren maechz 
dam te hinderen / eenẽ ootmoedigen eñ verworpen 
brundegom ſoude moghen Hebben / den welcken fp 
ſoude mogen dienen: ghelyckſe oock met der daedt 
gaen heeft / in alles gehoorſaem sijnde : ende op 
atſe haer ſelven niet eñ ſoude vereeren / ſoo heeftſe 

de verholentheden van de menſch-wordiughe Han 
ven Sone Godts verſweghen; maer als Godt het 

Lue.r ſelve aen De 19. Elizabeth verspenbaert hadde/ fog 
N heeft fp ’t al aen Godt almachtich beginnentoe té 

ſchryven / eñ hem groot temaken. Dt de ſelve oodt⸗ 
meedichepdt inet hanteren met D'andere/gaf fp eèn 
ander altht d'eerſyckſte plaetfe ; fp boog-guam een· 
iegelyck met eere eñ ghedienftichept/ ghelyckt gez 
fchiet 18 alg fp de 1. Elizabeth befocht heeftsfp ons 

aren boort⸗ Der iel oock gheern De Wetten die De fondaers onz 
guiche der- worpen waren / gelyck van de ſuyperinghe. Cit 

dao, dien datſe met haren Sane waſdom nam in 
ouderdom ende gratie baggy Bodt ende de meufcht/ 
foo heeftfe ooch na ſyn gheboorte meerder ootmoe⸗ 
bichepd: ende armoedete Bethleem / te Pazareth⸗ 
ende in Egppten onderhouden: fp Was gheern de 
Koningen/ et alle andere die ander hen Waren onz 
Der - Wapen / noch en Wenfchte niet te fitten noch 
aen de rechte / noch aen de ſſincke hantsmaer na dats 
fe boe? bifpenfatie van haren Sone had konnen het 
ampt der Upoftelen erde Prieſteren bedienen/heefk 
fB ever in oodtmoedichepdt gehadt te dienen / dan 
Bag privilegie berheven te zjn. Cen laetften/ ſoo 
Geeftfe in De doodt onfes Heeren gheftaen neffens 
het crups/ op datſe deelachtich foude moghen Wez 
gen Bant ſpyt ende verwyt Bat hemaen-ghedaen 
Wert / eñ om be pijnen ende ſmertẽ ban haren Sone 
Dieper in haer herte te dpuchen. Eñ alg ſp na de hez 
melvaert ong Heerenmet d Apoſteien den *97 
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Vandena-volghinghe der H.Maghedt, Sar 
Was verwachtende / foa heeft hp haer doodtmoede⸗ 
Ick ap de leechfte plaetfe ghefteit / ende ſy heeft naz 
maels met D'arme weduwen in alle oodtmoedich⸗ 
heydt haer leven over ghebracht. Over -laopt nu ) 
Den dacl met haer / ende bemercht alle hare werez à 
ken / bp erempel / hae datfe haer ghedraghen beeft 
mt ghebedt / in hare kamer / door het huys / wande⸗ 
lende / met temandt ſprekende / etende / ſlapende / etr. 
Mt deſe deughdt ſpruyt eene ſeer ſuppere mepninz 
ghe / ende beſiet eens hoe onBol-maecht dat dicke 
Wis uwe werckẽ zjn /bp gebreck Ban defe deught. 
Apen wag niet ghehecht metter herten aen eenige 
creature / maer weder ſtondt Ber ſimelyckheydt ur 
alles / ende bekent dar Dit het beletſel alleen is van 
———— in * wid noe 5 

Terze deel. Bemercktiten eerſten / Hoe Dat de H. 
Maghet alte menfchen toe-gedaen Was / te weten —— 
unter herten eenſdeels omde gelyckeniſſe der natu⸗ 
re / eenf veels om datſe Get beelt Godts eñ van ha⸗ 
ren Sonedroeghen / eũ dat fp aren fijn ecf-genaz 
men ghekocht daar fijn dierbaer blaedt. Bemerckt Poe batte be 
met wat eene affectie datfe de goebe menfchen aen: 3e 197 
fchaude/ te Weten / als onderfaten / Vrienden ende * 
Kinderen die haer aen’t crupg bevolen waren; noch 
Baer en kan qijeen moeder ghevonden Worden / Die 
Bare kinderen in ſulcker voeghen ſoude konnen bez 
minnen/ ghelyck fpfe beminde ett nach Bemindt : fp 
Was haer veel gelucr biedende als een alder-Hieffte 
Moeder „ende rekende haer lieden goederenals 
oftſe haer eyghen gewecft hadden / ende keerde haer 
tot Godt / die de Fantepne Ban alie goedt was/ ende 

ſpy bedanckte hemuvrer Gerten. Maer ghelyck De 
liefde ſorchvuldich is / ſiende dat de ſelve konde fa⸗ 
lieren / ſoo badt fp Godt den Dader / ende ſynen Fes 
benedyden Sane unt gantſcher herten / ſegghende: Hoe bate 
Onder-houdt doch / o G—Sodt / het gene Dat gh in ong Daer * 
ghewrocht hebt / etc· Cen tweeden / ſiende eenighe TOAD 
guade menſchen / ſoo heeft fp met eene pynelhyckheyt 
des herte, nochtans met eene foethertichept mede⸗ 
Tyden met haer ghehadt: ſy keerde alie Bingen mIi’t 
_befte; fp verdroech her al verduldelyek / over · denc · ve verdu⸗ 
Kende dat het ſelve haer (oude konnen ghebeurensP gegen, 
bemindefe/ alg Die Het Beelot Godts woerden; fn 

— F Ff4 ſaghſe 
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ſachſe aen / als de gene Die Wandelde op den kante 
Des af grondts van der hellen / ghebonden met dE 
banden der ſonden / ende omringhelt met De duove⸗ 
ten Der hellen / ende fp dede haer beſte am haerlie⸗ 
Den moedt te gheven, datfe haer ſterck ſouden hou⸗ 
Ben ende niet vallen; ende ghekeert zijnde met eenẽ 

___ brandenden Haer tot Godt / wenschte ſy met den 
ej del H. Paulus verworpen te weſen; ende met Mopſes 
tot De ſielen. unt ghevaeght te efen upt den boeck des levens) 

op dat de ſondaren fouden moghen in ’t leben bliz 
ven / ſegghende:Over mp kome / o mijnen Sone des 
ſe vermaledydinghe / weeſt doch ghenadich / weeſt 

— ghenadich · Daer naer als fp konde / ſocht fp eenen 
auderen te trecken / ende profhtelyck te zijn met 
haer lieffelije gelaet ende ſoete fprakeral-fooheeftfe 
Magdalenam ontfanghen / ende Petrum naer dat 

Bae datſe dẽ PP ghevallen was etc· Cen derden / alg fp eenigen 
grmtentoc- Armen menſch ſach / dien beminde fp op eene ſon⸗ 
gedaen was. Derlinghemaniere”, alg aen haren Sone gheljck 
Weſende:ghelyck De Koninghen plachten de kindez 

ren van Konincklycken flam ghebozen meer te bez 
minnen: met defe arme verkeerde fp liever / volgen⸗ 
De Bier in haren Sone/die de herders / viſſchers en: 
de armériep/ende verkondirhde het woort Godts: 
met de riche ende machtiaje had fp graat medez 
Iden / over legghende Dife raorden: Wee u-lteden/ 
hp die ryck zy ende hoe ſwaer ië't den rycken te 

Hoedatſe nomen in't rycke van mynen Sone! Sp was hare 
Vaer voed overſte oock ſonderlingh toeghedaen / ende over⸗ 
wor hare ſulcks bewees fp haer licden eene Befondere cers 
averſte⸗ biedinge;ſy was met eene groote liefde ende blyd⸗ 
— ſchap /eoch tot den minſten Winch Saderdaniche 

ghelyck fp ten eerſten te kennen ghegheven heeft in 
Be overfte vanden cempel / ende na-Yer-Bandt aen 
Joſeph: ſy en dede niet-met-alten fander hen lieden 
goedt⸗dunrcken / foo Veel als°t moghelyckwas / 
maer ſy gafhaer ſelven teenemael over in den Wille 
Han Godt al machtich / deſen omhelſ de fp upt gant⸗ 
ſcherherten met een groot betrouwen in Godt; 
abhelöchfe klaerlyck beweſen heeft ín De menſch⸗ 
Wordinghe / ende als fp heeft moeten blieden in 
Egpptem / ende van daer Weder - om heeft moeten 

etenrecc.. TE — 
MER NARE NS E € 
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Het 3.deel. Tot alie ghefchapen dingen was fp fou Woe batfe be 

REED, datfentet en begheerde te Llieden aft te gbefchapen 
enſchen / dan boog foo Beel alg Godt ſulcx begeer: 

de / ende Dar puerlijck ſtreckte tot finder eeren;bhier 
am was fp altijdt in alle ghevallen vry ende gheruft 
Bau herten; Want ſy en fchzeef nictmet-alleu der 
freaturc toes mager alleen der Goddelycker voor⸗ 
fichtichepdt / Waer aen fp haer felBen t° eenemael 
Puer-gafsmet een gheruſt ende onberoderlyck herte 
Wefende verheven Boven alte menſchelycke veran: 
Peringheus tsp datter armoede in fijn gheboorte te 
Iden was / ballinghſchap / oft vervolghinghe Ten 

dinghen toe- 
gedacn Was, 

tweeden / bemerckt wateene groote verſtervinghe gsace verſter⸗ 
der uptwendigher ſinnen dat hier upt ſpruptte / vinghe. 
hoe datſe ſchoude allen het gene dat defe konde ber: 
maken. Stetfe Gier wandelen / ſpreken / wercken / 
bidden; ende bemerckt de ſeeghbaerheydt haerder 

ooghen / haer ſtilſwiyygen / oft hare ſtorte / mimelhc⸗ 
He ende vredſame fprake. Want fm ſocht eene ſake / 
ende in eene falke vont fp het al. Och hoe falich is de 
fiele / die de Roninghinne des hemels hier in ſoeckt 
naer te volgen!Ten laetſten / hier uyt quam voozts Hare lieſde 
eene alder ſimverſte liefde tot Godt / waer Doop ſy tet Gadt. 
Bupten-fluptende alle ijdele verbeeldingen tot aller 
tijden / vlooch ſonder eenich belet naer den hemel/ 
anders niet begheerende dan den Wille Godts, ed 
iu haer ſelven vergaderende De krachten haerder 
fiele / faa was fp altydt inwendelijck vereenicht/ 
erde in Godt ghehecht ; ſy en beminde niet dan 
GBodt/gelijck alg oft Godt / ende fp alteen in De ghe⸗ 
Beele wereldt gheweeſt hadden; ſoo t° huys ale buy⸗ 
teur / was ſwaſtydtmet Godt bekommert / ende fp 
fach gheduerichlyck ghelyck de Enghelen Doen/ 
het acuficht van Godt al-machtich/ haer herte alz 
tbs op-ahetrachen hebbende (het welck alle Lees 
raers feggen te efen cen kort begrip ban de vol⸗ 
Maeckthepdt.) Bemercht oock wat begeerten der 
iefden datſe iu De kindtſche jaren ons Salich-mas 
vers verweckt heeft / in Bethleem / in Egypten / in 
Nazareth / hoe datſe hem omchelſt / ghekuſt / eñ allen 
Ueffelycken dienſt beweſen heeft. Ten derden / be⸗ 
merckt de Majeſteyt ende verheventheydt van de 
1. Morder Godts Mazi⸗, ende om Dit beter te doẽ 
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We eers 
bichepdt ban 
De 1). moeder 
Allai 

Ware welda⸗ 
bert ober Ge 
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ſoo verſiert eenen menſch den welcken naer Det li? 
chaem den alder -frhoonften ende Hen alber vol⸗ 
maecktſtẽ is / dat hem naer de ſiele ende hare krach⸗ 
ten oock niet en ghebreeckt / ende Dat hp in deugh⸗ 
den verre te boven gaet alle Dandere Heylighen 
tſamen; bp erempel/in D'aotmoedichepdt den hey⸗ 
lighen Franciſcus / in lief de den U. Paulus; ende 
Da: hp met ſoo grootẽ gratie begaeft foude weſen / 
dat hp hier daa? gheheelyck in Godt verandert fouz 
de worden / ende cene ſchaonheydt ſoude hebben / die 
alle de Enghelen ende Hepligen te boben gaet; hoe 
graotelijchs foudt ghy defen achten! Waer’t bp al- 
Dien Dat Bodt al-machtich hier en-baven hem met 
alderlep ceren foude Witten vercieren / ende gantſch 
Belkommert efen om hem aldus te begaven/ ende 
aen den felven alte Dingen faude willen ander- wor⸗ 
pen/ hoe aroat eñ verheven foude deſen efen? Alg 
hp dit al overdacht ſult hebben / ſoo Weet dat ghy 
qualuck begonft hebt te Begrijpen/ende te letten op 
den afgrondt Lan alle gratten / ende zee Van alie 
ſchoonheydt / ende op den threſoor Van alderlep gaz 
ven / te weten / de . Moeder Godts Marra , Weltz 
ken tytel van Moeder Godts / alle andere tHtelen 
Berre te bahen gaet: Dug weet Dat het Gade veel 
aenghenamer is/dat ghp defe eert/ dan alle de Enz 
ghelen ende Hepligen Pfamen; ende dat deſe alleen 
Gode aen - ghenamer is (Kant fp ie De Moeder 
Godts) dan alle de andere Pfamen/geljek De mang 
boven alle d'andere fterré blinckt. Hierom draeght 
u-felven haer op : ant is t dat Bodt ſeght / dat 
bet ahene’t welch aen ſynen alder- minften gedaen 
wordt / hem ghedaen wordt / Goe Veel te meer Dat 
aen (he alder-heplichfte Moeder be wefen Wordt. 
Bemerckt wat wel-Daden dat ghy van de D. Ma⸗ 
ghedt ontfanghen hebt, ende al be ghene Die uaen⸗ 
gaen/ ende fiet datter byna niet een hoecxken in De 
wereldt ghevonden en Wardt, al-waer fp in mira: 
kelen niet upt en ſchynt. Over-leght wat de Denliz 
ghen van haer verkreghen hebben / ende hoe datſe 
Baer toe gedaen Gebben gheweeſt / foa dat men met 
recht mach ſeggen / dat het een ſeker teechen is van 
onſe verkieſinghe ofti Pzedeftinaffe haer ſonder⸗ 
lingh toe ghedaen te Weren. Bemercht ten ad 
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Bee bat deu U). Gheeſt de H. Kercke in-ghegheven Hart bijſon⸗ 
heeft den Dienft van Marra Die meerder is / Dan Die dezer wert 
‚Men ander Heylighen bewyſt / ghelyck get blyckt H1 De heruge 
Ten eerſten / mi den Salve Regina: Cen Weeden/ i de 
err / Jreeft - daghen / Brocderfchhappen ende 

_ Heplige Oꝛdenen / tat haerder eeren op-ghierecht/ in 
allen dienſt / Miſſen / Ghetyden / Pſalters / Rooſen⸗ 
zranſkens/ in het luyen van de klocken dzymact 
daeghs / ett. 

Ghebedt tot de H. Maghedt. 

OQ MARIA Koninghinne van hemel ende van aerde , ghy 
zijt de hope van die iu betrouwen , ende de toe - vlucht 
van alle allendige; en keert u niet af van my allendich menfch, 
(o moeder der hermherticheydt) van my, die betrouwe door 
gwebermbherticheydt uyt het ghetal der katijvighe gheftelt te 
Worden onder uwe kinderen. VVant tot u alstot eene midde- 
lareſſe, ende de archedes Heeren, keeren bare ooghen albe de gene Bernard. 
die daer Woon in dẽ hemel endeonderd aerde,degenedievoor 
ons zijn ghegaen, wy die nu noch leven,de ghene die ons volgen, 
ende al de ghene die oyt ſullen gheboren Worden. Inu verblijden 
haer de Enghelen de rechtveerdighe vinden glorie, ende de fon- 
daren vergheveniffein der eeuwicheydt. V aen - fien met vecht 
allede creaturen ‚ Want door u „ende inu, ende uyt u, heeft de 
goedertieren haudt van den alder-mogenften, het ghene dat hy 

gheſchapen hadde her-fchapen. 1 ck aldus betrouwende, o Moe- 
der „goedertierenfte Moeder, kome als tot mine eenighe toe- 
vlucht :aen-hoort toch de gebeden van uwen dienaer : aen-fiet 

mijnen noodt , ende fliert mijne voeten in de paden uwer ghe 

boden. Van der eeuwicheydt zijt ghy ghefthicht ; ende eer de Provs. 
aerde ghefchapen vvierdt , op dat by u tot fijne ooghen joudeop- 
beffen „die door de fonde ende andere allenden verdruckt lach, 
befchuldicht van de ſonde, onftker van fijne falicheyde , ende 
van een-ieghelijck verlaten ; op dat inu, ende door u, den mif- 
dadighen vergheveniſſe foude vinden „den bedroefden trooft, den 
verlaten fijnen voe-vlucht,den onvvijfen vrijsheyt „den ed 
Neri — recht· 
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rechtveerdicheydt, den vechtveerdighen volherdicheydt. Ghy — 
zijt in der Waerheydt de ſtadt der toe - vluchte , de havene der 
ghener die fchip-brake lijden „ ende trooft van alle de ghenedie 
in u haer betrouwen ſtellen. Ghy zijt de ſterre der zee , Wiens 
ſtrale de gheheele Wereldt verlicht,wiens licht blinckt bovenin 
den hemel, ende daelt tot in de helle toe ‚ door-lichtende ooch de 
Werelde,ende ontſtekende meer de herten dan de lichamen, ons 
der-houdt de deughden ende brenght te niet de fonden. Ghy zijt 
voor waer de alder-fchoonfte flerre van deft groote zee,verheve, 
blinckende door verdiensten, verlichtende door exempelen. Q 
mijne fiele, de Welche Weet dat ghy inden ploedt van deft we- 
veldt, meer her waerts ende derwaerts van de golven ende ba- 
ren ghedreven Wordt , dan dat ghy op der aerden Wandelt, en 
keert tot gheender tijden uvve ooghen van het klaer-blinchende 
ghesterte des hemels , welck is de heylighe maghedt MAR1A;, 
‘ten zy datghy wilt loopen in uwe bedervenifft.”T zy dat ghy 
op-gheheven Wordt van de Winden der bekoringhen, 't zy dat 
u gemoeten de fleen-rotfens van tribulatien, aen-fiet defe flerre, 
aen-rocpt MARIA. Ist fake dat ghy ghedreven wordt vande 
baren der hooveerdicheydt, vande golven van eer-giericheydt, 
chter-klap nijdicheydt af-jonsticheydt;, aenfchout deft flerre, 

gen-roept MARIA. Ist fake dat de gramfchap; giericheyt,oft 
de bekoringe des vleefchs „het ſchiphen uwer herten beroert heb- 
ben, worpt uwe oogẽ op Marta. Is rdat ghy verflage zijnde 
door de grootheydt uWer fonden , beſchaemt doorde vuylheydt 
Wer ghemoet ende conſcientie, vervaert door de grouwelijch= 
heydt van het oordeel, beghint ghelijck te ſincken in den af= 
grondt van de mistroofticheydt ende kleynmoedicheydt, dencht 
op MAR1A.In allepergckelëtn alle benautheyt ‚in alle tvvijf= 
felachticheyt,dencht op MA Rra,aen-roept MARIA. Datſe 
niemermeer uytupven mondt en 2 Hoyt uyt u herte, ende op 

dat ghy door hare ghebeden moogbt geholpen vvorden, en ver- 
geer niet het exempel dat fy u ghegheven heeft in hare heylighe 
converfatie.Haer volgende en doolt ghy niet:haer aen-roepende 
en mistrout ghy niet, Alsghy van haer ghehouden vyort,en * 
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$hy niet vallen ; alsghy van haer befchermt wordt,en hebt ghy 
aiet te preefen ; van haer gheleydt zijnde, en fal het u niet ver- 
drieten; als (yu ghenadich is, (ch fult ghy voordt-gheraken; dus 
‘Wordt ghy ghewaer in u felven , hoe dat met recht haren naern k 
isMarra,dat is flerre der zee. In der waerheydt ghy zijt,o zo — 
H.Maghedt,dalder-fchoonfte op-klinnmende morghen-flerre, 
Vvoor-bode van de toe-komeie Sonne onfen Salich-maker,voor- 
bode onfer falcheyde.O falich ghefterte,der gener die daer fitten 
in de ſchadu we van de doodt! Ghy zit onfe Frouwe, Want dat Maria bee 
bereeckent uwen naem, ende Wy zijn uWe dienaren;ghy zijt de rf 
Koninghinne, voy uvve onderfaten ; ghy zijt de bope van de 
gheheeleaerde , ghy zijt d'eere van onfen volcke „ghy zijt de 
glorie van leruſalem. Veel dochteren hebben rijchdommen ver- prov. 3. 
gadert, maer ghy hebtſe al te boven ghegaen. Ghy hebt alleen, 
alseen tyveede Esther Aſſuerum, Godt den hemelfchen Vader Ether. 
perfoent „ende hebt gratie ghevonden in fijne ooghen.Ghy alleen 
de Waerachtige Iudith zijnde hebt Holofernem den duyvel van 
der hellen overwonnen. Vv Veeft ghedachtich,o Moeder dat ghy 
om onſent vville,ende ujt ons verheven zijt ghevveeft: ghy zat 
onfe ſuſter, onſe Moeder „gheheel fchoon zijt ghy mijne vrien- Cant.4. 
dinne, ende gheen fmetteenisinu, op dat als ghy gratie fult 
gevonden hebben by Godt, vvy oock „ defgelijckx bermhertich- 
heydt fouden moghen vervvervendoor u „die onſe moeder zijt, 
by dean Vader der bermherticheydt, ende den Godt van alle ver- 
trooftinghe uwen Sone, onfen Verloffer. Hoe ſoudt ghy ons 
konnen vergheten,die uwe huys-ghenooten„ende van den huyfe 
uwes Vaders zijn? Want den Koninck heeft u geleydeinfijnen — 
Wijn — kelder , ende heeft de liefde in u Wel gheſchickt, op dat, 
boedat ghy temeer verheven zijt boven de hemelen , ghy oock, 
oo veelte meer foudt laten uyt ſchinen de Fralen uwer berm gecll. 24 
berticheytop der aerden. Vant ghy zijt de Moeder der /choon- 
ber liefden, ende der vreofen, ende der henniffen, ende der heyli- 
sher hopen : inu is alle gratie des levens ende der deughdt. Met 
recht heb ick dan mijn ooghen tot u op-geheven,die daer Woont 
inde hemelen endefshickt alle dingen op der aerden. Ghy kont 

— 
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any belpen&’t dat her u alſoo belieft : het is u al ghegheven van 
uwen ſone, foo dat met vecht aldus ghefproken heeft eenen 
uwen dienaer: acn uwen mondt hanght den troost der allen- 
dighen,de verloftinghe der gheyangenen „het vrij-laten der ver= 
doemde,ende ten laet ten de falicheydt van alle.Ick fiedan die- 
perin met Wat venen iver van devorie hy heeft begheert dat — 
Wy u fouden ceren „die de ſchoonheydt van de gheheele wereldt 
heeft Willen ſtelen in u,o MA R1A ‚op dat wy fbuden behennẽ 
dat it datter eenighe gratie, eenighe hope van falicheydtinons 
ù,dat het ſelve vã u is uyt·vlocyende. Laet ons dan,o mijne fiele, 
uyt bet binnenſte onſer herten,ende met alle onfe begeerten alle 
eere be wijfen aen MArra ; Want foodänich isden Wille van 
den ghenen die ons ale dinghen heeft begheeren te gheven door 
Maria , defen fegb ich is fijngg wille , maer tot onfer bate, 
VVant defe moeder door hare goedertierenheydt , voor-fiende 
in alles aen ans allendighe menſchen, verfoet onft bekoringhen, 
verweekt onsgheloove , verfterckt onfe hope, verdrijft ons mis 
trouwen, verkloeekt onfe kleynmoedicheydt. Def Magbedt is 
den ghebaenden wech, Waer door onfen Salich - maker tot ons 
ghekomen is‚voordts-komende uyt haer gebenedijdt lichaem als 
eenen bruydegom uyt fijn flacp-kamer. Dus gevonden hebbende 
den wech, o mijn ſiele, lact ons beneerffighen om door den felven 
tot hem op teklimmen ‚ den welcken door haer tot ons neder- 
ghedaelt is; laet ons door haer in fijn gratie gheraken, die door 
hacr in onfe allenden ghekomen is. Laet ons gratie foecken ende 
dat door MARIA ; Want die ſoeckt die fal vinden ende on han 
niet bedroghen vvorden. VV ilt ghy eene voor-fprake hebbenby 
Christu, o mijn fiele? neemt uvve toe-vlucht tot MARrA : 
den Soneen fal voor-vvaer niet vveygeren fijne Moeder te ver- 
Booren.Voordts al het ghene dat ghy vvilt op-dragen, vreest in= 
dachtich bet ſelve aen Mania tebevelen, is't dat ghy nieten 
begheert verftooten te vvefen. Sy is deleer der fondaren,dit is, o 
Moeder „mijn alder-meest betroupven ; dit is alle oorſahe van’ 
mijne hope. Dat by ſtil ſvvijghe van uvve bermherticheyt ende 
ghenade,o gbeluckfatighe Magbedt dieghevonden heeft dae by 

Dd 
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Mm noodt zijnde „vanu niet gheholpen en is gheweeft. Heten is 
van den beghinne des vvereldes niet ghehoordt ghevveeft, dar 
iemandt die fijne toe - vlucht tot uvve hulpe ghenomen ende u 
aen-beden heeft,van u verlaten is ghevveeft.En verlaet my oock, Bernard. 

niet, gebenedijde Maghedt „ende vvilt de ſelve gratie,dicghy in de Allump. 
de ooghen van Godt al-machtich ghevonden hebt, aen de ghe- B.V.femp 4 
heele vvereldt veropenbaren, t‘famen oock verloftinghe aen den 
mifdadigben ghenefinghe den den krancken,flerckte ende vro= 
micheydt aenden kleyn-hertighen, trooft aen den bedruchten, 
hulpeende byftandt aen den genen diein perijckel gheftelt zijn, 
Amen. 

Practijcken om de heylighe Maghede 
te dienen. 

\ Serftes bp getal hebben de wel-dadert die wy Heer Ghedachte⸗ 
gaerontfangen hebben/ende hier doos onderhoude niffe vã hate 

in onſe herten het bier ban hare liefde! eñ op hare feeft: : 
dagen eene ſonderlinghe ghedachteniffe bier af houden / 
ende eenighe bekenteniffe ban danckbaerhepdt toonen. 
De tweede / upt d'affectie / danckbaerheydt eñ liefde / Bocderſthan 

fifnen naem doen ſchryÿvẽ in eenige Broederſchap / ende ng 
bare Wetten onder houden / eff eenige verwilligen tot ê 
baren beſonderen dienſt, maer befanderlijjck beſorghen 
het op -rechten bar hare Bzoederſchappen / oft haren 
boort ganck beneerftigen Det is voorwaer eene droebi⸗ 
ghe ende beklaghelicke fake te fien / Dat aren hem lact 

vooꝛ ftaen dat men ber eert is / eenichfms gherekent te 
mogen woeden ban de huus ghenooten bart eenighen 
Prince/ oft onder het ghetal der Schutters ende Schers 
wmers/etc, ende dat men iemandt qualijck daer toe kant 
brengen / dat men hem ſtelle in het Broederſchap oft de 
Dodalitept bart onfe Kebe Brouwe / dat men hem laet 
beoz-ftaen eenighe moevelckhepdt te weſen daer geen 
en ís/ende al Waert datter eenighe ware/defe nochtans 
te blieden / is cent teecken dat Wp luttel affectie hebben 
tot d'alder fckerfte hulpe onfer falichepdt. ) 
De derderdick-wijlsd Engelſche groeteniſſe te lefen; De Engbert: 

te B. Margareta ban hongherien/ ballende op hare feb eins 
Enten / las boor elck beeldt. ban onfe ZL, Dzoulwe datſe 
Bandt een Ave Maria: De D.Catharina ban Denen/ noch 

sen 
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een lileyn kint wefende / dede het ſelbe op elcken trappe 
in't befander/ ende fp baadt Haer veel ghelucks datſe De 
maeder Godts geworden was / in welck pribilegie alle 
d'andere begeepen zijn. Hierom wast dar den B, Odile 
Gem feet nederwaerts bupchde in den lof-fanck Fe Deu, 
als vie veerſken upt-ghefpraken wierdt / Tu adliberan- 
dum fefcepturus hominem mon horruifti Virginis uterum ; 

ende iemandt faude dit konnen na-bolghen/ bepmelijcz 
ken de aerde kuffende. Ende alis t datmen defe Engels 
fche groetenigfe tar berfchepden epnden kan ghebrupc⸗ 
ken / nochtans acit- ghefien Dat de B, Maghedt ende 
Moeser Godts varia alleen aile ketterijen geplettert 
beeft in De geheele wereld: / ſoo is't gheraden De felbe 
Dick - wijls te ſtieren „om deſe upt te roepen / ende tot 
beſcherminghe ban de h. Kercke, 

‘Tot hare Een bierden/ niet-met-allen beghinnen 't en 3p Dat 
prij One pp haersende door haer / de eerſtelinghen Gode op ghe⸗ 

ercken be⸗ 
ghinan. daeaghen hebben. 
Schotie tot Ten vifden / 's morghens / 's abondts / ende s mid⸗ 
Gar alsde daechs als men de klocke klept / de ſelbe Maghedt hem 
klocke klept · vooz ooghen ſtellen / hare benedictie ende ſeghen berenf: 

ſchen: want dien fp gebenedödt / ſal gebenedÿdt weſen? 
ende haer als dan weder om tot eene patronerſſe ende 
booz-fpzakerffe verkieſen / door het Ghebedt / Heylighe 
Maria, etc, ende fijne beloften voor haer vernteuwen / 
is't dat men met de felbe aen Bodt berbonden is, 

Wedagbat Ten ſeſten / alle daghen Deij dinghen tot Gaerder eeren 
— Boen. Ten eerſten ernighe Shebeden tot haerder eeren 
rek, fesen/ bp erempel/de bijf Pſalmen / de welcke beginnen 

: ban De felbe letteren Die Garen naem maken / oft Den 
Pfaulter ban den h. Bonaventura / oft de Ghetyden 
ban onfe L.Drzouwe: haer groeten in't in-gaen ende het 
upt-gaer ban De kamer/ oft van den hupfe / oft welals 
Wp eenich bart harefbeelden ontmoeten : hare Litanien 
tefen Booz eene falige doodt;den Magnificat,om haer alle 
gheluck te bieden ban hare over-treffelijcke glaze ende 
Wweerdichept. Den Paus Paulus den vijfden beeft ghe⸗ 
gbheben hondert vager af-laets/alle ben ghenen Die een 

Eenige vers Ave Maria fullen leſen als fp de klock hooren Nacn, Ten 
ſterughe tweeden eenige berfterbinghe doen / 'tzu lichamelfjcke, 
baat, “3 geeftelijcke/op dat wp foudert mogen na volgen het 

erempel welck De H. Maghedt ons ghegeben bee hi 
Are 
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hare henlighe converſatie / beſonderlijck oock upt roepen 
alle leeljcke ende oneerlcke beeldẽ / ende Godtbruchti⸗ 
ghe in de plaetſe ſtellen. Bp na alle Godtbruchtige pers 
faonen zint ghewoon ſaterdaechs te baſten / ja in ſommi⸗ 
ghe landen ghebzupeken dit alle menſchen. Ten derden / € * 
te doen eenige lichamelche oft gheeſtelycke aelmoeſſe — 
eenige dochters ten bouwelfck beftedẽ / oft te belgen Die gijeerctijche 
Baer willen begheven tot het kloofterlijck leben/is boog acimoefje doẽ 
Waer al priſens weerdich / ghelfjch oock is Dickwijls te 
ſpreken ban hare mivakelen/ende hoe dat men deſe heps 
lighe Maghedt foude konnen dienen / ende oock opens 
baerlfick ghebruncken ende leſen het Hooſen kranfken/ 
bet welck een breeder handelinghe berepfcht/ed ick hiet 
om koet te wefen booz-bp gae/ tot dat Det Den Deere ans 
Bers fal boor ſien. 
‚ Ten febenften/ick fal nochtans een woordekt hier bp She ꝛuyt 
voeghen aert-gaende het lefen ban het Koofern-Heepken, vã t Koofer- 
te weten / dat hier in/gelijck in alte andere gebeden / eeni⸗ ige 
ghe berepdinge ban noode is: Bus vernieut tent eerſten / zeke 
de ghedachteniffe ban Godts teghtuwoordichepdt: Ten 
tweeden / ober-legbr eenich mifterie eenen korten tdt. 
Ten eerſten als gip den Credo oft het geloobe leeſt / ver⸗ 
weckt in ween lebedich geloobe/daer na in de bep eerfte 
groeteniſſen / hope / ober·geven / ende liefde: In den Parer 
noftersghelgek ſommige doen / kondt ghp oock uwe men⸗ 
ninghe veruieuwen / oft Wel groeten De Wonden ban ons 
fen Dalicij-maker;ende leeft daer nad ‘Engelfche Soes 
tenigfe/als oft Be heplige Moeder al-daer tegen woordich 
waer. Ghu kont oock dit doen met Verfchepden Choozen 
der Bepligen bp erempel/ In het cerfte thienken / met be 
Engelen tin het tweede; metde Patriarchen zin het ders 

de / met de Bpoftelen; in het vierde met de Martelaren; , 
in het bjfde/met de Belüders; in’tfefte, met de Haegh: 
De, Daer zijnder ſom mige die in cick miſterie/ door haer/ 
alg Boor eene alder befte Moeder / begheeren eenighe 
deughdt / ende leenen ghelijck De felle ban haer:ende als 
fp ſegghen: Weeft ghegroet boeghen fr daer met der herr 
ten bp/alder-oodrmoedichfte. Be miſteren worden ghe 
mepuelijck de fe nabvolghende ghegheben: 

De blijde. erdee 
1.De boodtſchap ban de menſeh wordinge onſes Beer?. per Woofer 
2, De befgeckinghe van de VElizabeth Boepkons 

Sag 3. De 
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3. De gheboorte onfes Heeren. 
4, Bet op-dtaghenonfes heeren in den tempel. 
5. De vindinge ban het kindeken 15svs in den tempel 

De droeve. 
1. Bet ghebedt ende het vangen Ehzifti in 't hofken. 
2, Me gheeffelinghe. , 

3. De krooningse, 
4, Bet draghen fins rups. 
s. Berevupffen ende De doodt onfes Dalich-makets. 

De elorieufe. 
1. De berrijfentsfe onfes Beeren. 
z. Din bemel vaert. 
3. De ſeyndinghe bart den B. Gheeſt. 
4, Het op klimmen van de B. Moeder tot dert hemel, 
s. Be kroninghe ban de B, Moeder. 

HET.ANMR CAPITTEL. 

Daghelijckfche offenirighe oft Bedeylinghe der 
wercken, van den gheheelen dach. 

Wacrinonfe À Engeften dat de heplichegt ende bolmacktheyt 
botmascthen 4 Daer in gheleghen is / dat alle onfe ghedachten / 
gheleghen is woorden / ende wercken / in ghewichte / ghetal /ende 

mate ghedaen worden in De teghen woordicheudt 
Godts /heplichlick / eft bolmaeckteljck/ foo moet- 
men dit Goo? al beneerſtigẽ ende moetẽ onſen Heere 

In welcker in alles naer bolghen. Want ghelÿckerwüs dat hu 
bocghen wy Alle ſjne wercken op het alder-bolmaeckfte gedaen 
onfe wercken heeft / ſoo moeten wy deſghelcks alle onfe wercken 
moeten Doeke fog volmaecktelijck volbrenghen als’t ons moghe⸗ 

lyck is / unt De kracht ban Chriſtus onſen Salich⸗ 
maker / ende met al De begeerte ban de triumpheren⸗ 
de / ende ftrijdende Kercke / ende onder Den naem ban 
onſen Schepper / als oft onſe geheele falichent/ende 
alle de eere Goots / ende het profijt Ban de ganſche 
werelt aen een werck alleen Maer hangende / als oft 
wu tot dat werck niemermeer weder om en ſouden 
keeren / noch eenich ander wert Daer na (ouden bals 
brenghen. Niet Dat (ny tot ieder werck / (ao veel be⸗ 
merckinghen te werck moeten ſtellen / maer cert tes 
gelijck moet fw ſelbẽ hier ín eene ſekere mate ftellen 

nak 
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ater Det in gheben ban den B. Gheeſt. Hierom / laet 
u voor ſtaen dat het gene / dat ghu hiet ſult binden 
bu maniere ban exempel oft toon beeldt alleen ge 
ſtelt is. Maer ick waerſchouwen / van twee Dingen, Wat dates 
Ten eerſten / Dat oͤp dat eenich werck oprechtelck agen 
goedt zu Dat het ſelbe door geenen omjtant bedorben or.s, 
en mach worden / maer Dat het fupberlijck ter eeren 
GSodts ghedaen moet worden; maer op bat ijef bez 
tet ſoude moghen worden Dat her ghelöck in De tee 
ghen-wmooedtchepdt gan Godt almachtich gedaen minna om 
ende hem op-gedzagë Kan: moden, daer en boben onge merker 
beveenicht met De wercken Lan onfen Daliclj-ma- te veriererte 
Ker / ende Gan De Weplighen in ’tghemeun/ oft in’t 
befonder / ende daghelÿcks met meerder affectien 
kan ghedaen moden. Dan de teghenwoordichent me teatren- 
Sodts / hebben alte Heplighe mannen Dit gheboe⸗ woozoriget 
1e; dat deſe gelijck De fteleis Ban alie onfe wercken / Soots z5 de 
De fontepnejende cen koztfte begrijp Gan alle Godt- lee, mike 
beuchtichendt/fander welcke teghen⸗woordichendt \ 
Den goeden menſch ſeer haeſt / oft in cen beejte / oft 
in eenen dunbel berandert woedt. Ten twerden / ſoo Men moet 
moet men Dit wel gacde ſiaen / dat men ff ſelven niet — 
al te ſeet en beko mmere / ende Doo? de menichte Det vannuscrnan, 
ghedachten fijn hooft en ontſtelle / ende Dat men gez 
ick het als Dan placht te ghebeuren / ſynen boozt- 
ganck niet grootelücks en belette. 

Ghebedt, waer door onfe werckentot Godt ghe-⸗ 
ftiert, ende met de wercken onfes Salich-makers 
vercenicht konnen worden,het felve dient oock 
om fy felven re befchamen,ende inde tegen woor= 
dicheydt Gödts te oeffenen. 

Alle mim goedt ‚mijnen Godt, mijne kracht, ich affchen 
X enldeſtof der aerden ; offéren dit vverck N. die alommt 
Beghenvroordich zijt, tot uyxver glorie, in de vereeninghe van 
de verdienften onfes Salich-makers, Carista rsv, 
vvant uytu, ende inw ende om uvven £& vrille zijn alie din- 
ghen. verk „e 

Egg: Bit 
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Bit Shebedeken belupt het mistrouwen ſüns felf sr 
Be oodtmoedichepdt / De ap-draabinghe fins felfs/ de 
fupbere mepningbe/ het bemercken ban de tegen woog: 
dicheydt Godts in alle dinghen / aengheſien dat op hier 
Booz beliden / dat upt hem / ende in hem / alle dinghen 
boozts-komen/ ende zijn ; jae felbe Dit laetfte Deel is een 
ſeer profüteljck Schiet ghebedeken / waer doozr alle auſe 
wercken Godeſtoe gheepghent / ende it fijne teghen— 
Wwaordichepdt ghedaen komnen Wwozden/ ende is obers 
fulcks ghenoectfaem. 

Bedeylinghe van den gheheelen dach. 

Hhoe men beg T&n eerſten /’8 morghens / als ghu macker ghe⸗ 
morgens Den {Vorden zijt /laet u voorſtaen /Dat ghu Den hemel 
dach lt ie open ſtet / ende ahéenfcht hebbende vodtmoedelück 
—— Det gan de B-Diijbuldichentjende ban onfen Sauch. 

maker De heplige benedictte / ſeght aldus: Ghebene- 
dijdt zy de Keylighe Diij-vuldicheydt, ende de on-verfchey- 
delijckë cenicheydt, vvy tullen haer ghebenedijden, vvant 
fy heeft met ons bermhertelijck ghedaen : ende ſeghent u 

met het teeckten Des B. Erups . Baer naer acnbidt 
Godt /met geloof / hope /ende De alder-meefte liefde / 
Die u moabelijck ts /als allen u goedt: kut de ghe⸗ 
benedijde wonden Gan uwen Dalicj-maker, en⸗ 
de neemt boor u hem te Dienen / ende niet uive Gij: 

* anden. MAT: 
Ere _ Bemerekt voorts ten eerſten / alten hef gene dat 
baopoen mor Godt gheſchapen heeft/ ende bedarickt Godt ban 
glen -fondt, de ontfanghen weldaden, Ten tweeden / bemerckt 

waer toe Dat abn geſchapẽ zit waet Dat ghu moct 
enen gaen /te met? am Godtalmachtich te Dient / 
ende hem upt gantfcher herten metalle De kracht 
uwer ſiele aen te kleben ende aber-leqht uwe abe: 
woonelicke ghebreken / ende neemt baftelijck boog 
u / Godt niet te bergrammen / ende befonderlijck te 
ſchouwen het ghene / waer tegen dat ghuu befons 
Dev eramen tn-geftelt hebt. Ten Derden / onerdenckt 
wat u Dier dach te Doen ſtaet ende (wat uwen roep 
Ban u bevenfcht: Jet dat ghu Keligieug zÿt / let op 
uwe beloften / ende draeghtſe Gode al op met eene 
alderſunberſte meuninge ende liefde. Ten vierden / 

bemerckt 
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bemerckt / mat teghen ſpoeden / Dat u ſouden korte 
en ontmoeten Gan Godt / oft Gan Den menſch / 
n ſiele / in lichaem j ceve/ cichdommens ens 
De abeeft u-felben volkomelijck ober / nu / ende in 
Dev eeuwichendt. Aenroept hier naer De Bepliahen/ 
als oft fp tegenwoordich waren / voor al nochtans 
onſe Lieve vrouwe / ende uwe Patroonen met den 
Engheluwen Bewaerder / haer lieden Geel ghe⸗ 
luckg biedende / ende hare bij-ftandt tat het ver⸗ 
krüghen ban eenighe deughdt begheerende: boeght 
Dan Daer bp het Gheloof, Onfen Vader, Weeſt ghegroet, 

dethien Gheboden, ende vernieut uwe beloften / 9’ 
Dat ghu Keligieus zijt / ende uwe eerſte goede boor · 
nemens. | * 

GHEBEDT. 

[ek eheloore #„omijnen Godt , ende allein mijn goedt; Ick, 
Selle mijn betrouwen op u, o mijne eenighe Hope, ende be- 

minne u uyt gantfcher herten, ende neme voor my w op-rechte- 
lchuye alle mijne krachten te dienen; ghy zijt al, ende alleen 
myn goedt: Wat itt, dat tek buyten u begheere oft vreeſe, acnge- 
lien dat alle dinghen on-ferer zijn; oft Waer. in foude icknzy 
konnen verblijden , oft bedroeven? [ over-loopt hier u 
woor-nemen, endedereghenheden, die u fouden 

_Konnenbinnen den daghe ontmoeten: | verleent 1 

en 

an er ek ant 

dk dd 

gratie, dat ick alle uwe ghefchapen gaven mach ghebruychen, 
 fonder ute mis-hagben . Siet icken beghgere niet-met-alien, 
gen-ghefiendat my on-bekent ie, vvat my nat is, waer ich love, 
ende dancheu in alles, die het al zijt, ende dat uyt gantſcher 
herten voor alle uvve ontfanghen vvel-daden s ende offre a 
mijn verſtandt, mijnen vrille, memorie , mijne finnen , lit 

maten, ghedachten, vvoorden, vverchen „ende al dat my aen- 
gaer in de vereenighe van.de verdienſten onfes Salich-makers 
Christi Ieſu tot uvve glorie alleen, ende niet mijnder vijanden. 

Ick neme oockindanck alletegenheydt , als van uvve handt. 
Ickbegbere mijne N. Overften onder-danich te vvefen, ghe- 

| lijk u-felpen: eenen-ieghelijcken om uvvent vvillebeminnes, 

Ges Oel 
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endemet u, o mijnenGodt , o eeuvvig he liefde , door liefde, 
ende her ghebedt ghebonden vveſen. Och oft ick, ende allè 
menfchen met my u lieſ hadden , ende ontflehèn vvaren met 
den brandt uvver liefden ‚o Koninghinne der Enghelen , Moc- 
der der bermherticheydt ‚ende mine eenighe hope. O ghyalle 
Heylighe Enghelen, vervverft my eene oprechte liefde, de hefde 
van allen goedt onfen Godt; ende ghy Heylighen Enghel mij- 
nen Bevvaerder, vervverft my, dat Godt my teghen-vvoordich 
zy. oHeylighe Apoftelen , verkrijght my het over-gheven 
mijns felfs, ghy Heylighe Martelaren de verduldicheydt; ghay 

Deef bievin Belijderen t verfaken van allen het ghene dat ſinnelijck is; ghy 
aem tanven Maeghden fuyverbeyde ende reynicheyde : ende ghy mijneù 
Pacraan / vie Heylohen Patroon N.dat sch mach ſterven van licfde tot den 
Ben valknee gheen, die on mijnen t'yville hem ghevveerdighe heeft de 
be deugt ende doodt te Herven. ‘ 
De fccceniieee 

'S avendts naer het examen oft onder-foeck der con- 
fcientie,van het vvelck vvy de vijf pointen boven — 
gheftelt hebben; te vveten, ten eerften, danck- 
fegghinghe: ten tvveederi, om gratie bidden: ten 
derden, {y-{elven onder-foecken: ten vierden, 
leedt-vvefen van fijne fonden : ten vijfden, een 
voor-neimen van hem te beteren. — 

Hier naer 

Ber loopt ten eerſten / de pointen die ghu des 
daeghs Daer naer ſult mediteven/ie’tdDat abu 

u Bier in oeffent. Ten tweeden / fchickt ’t gene/dat 
u s ander-Daegljs te Daen ſtaet / fupgerende uwe 
mepninge:ende ober · ſiet / wat dat ghu doen / ſeggẽ / 
etc wilt / ’ten zu Dat ghy Dit ín u examen te voren 
hedaen hebt ende let op u beſonder eramen. Ten 

De aerde:ten oberlegghende / dat gho 
deſen nacht moghelück ín ſtof ſult beranderen: ten 
2. daor dien Dat het woordt bleeſch gheworden is / 
geeft mt felben hem t'eenemael ober / hem ootmoede⸗ 
jc noodende/Dat hp morgen tut u Gem wcen 
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fe komen. Ten Derden / ober midts dat ghu dear 
uwe fonden de alderflechtite plaetfe u weerdich ket / 
berweckt ſeetweſen ober ume ſonden: daer nae ont⸗ 
kleedt u / ende oeffent u in danckſegghinge / aft in u 
beſchaemte te berwecken overdenckendeſlts't dat u 
Bit aldus belieft /t Iden onſes Salithmakers / bu 
exempel / als ghu u opperſte kleet untdoet / mooght 
ghu Godt dancken dat hp om uwen t'wille naeckt 
gheſtaen heeft in de geeſſelinge: aen Het naeſte kleet 
u ſelben boer ooghen ſtellen tet kleedt ſonder naet / 
welck gheheel ghebleben is / ende begheeren de 
liefde:als abn ute fchoenen ende onder kouſſens 
unt treckt begheeren / Dat ghu oprechtelück ſoudt 
moghen wandelen / ende De affectien uwes herten 
ende liefde fchicken ; ende ſoo boorts aver dencken / 
ge Dat onſen Dalichmaker geftorben / ende hu ge⸗ 
enedidt lichaem Gan Den cvupce ghedaen is ghe⸗ 

eeft / ende dat ghu oock eens fult moeten Herben. 
Daer naer flelt uwe Beulighen ontrent u bedde / 
voeptfe aen / ende leeft u Ghcloof, alg oft ghu terſtont 
ſoudt moeten ſterben / Onſen Vader, den Weeſt ghegroet, 
Komt heylighen Gheeſt. Groet oock Den Enghel uwen 
Bewaerder. GN 

Als ghaubedde open-flaet/ Denekt op Det graf / 
ende Dat dert tüdt haeſt komen fal/ Dat ghudaer 
ſult maeten in gheleudt worden /ende de gheluckt⸗ 
gie oft ongheluckighe eeuwichendt fult be erben: 
de over denckt / waer't by aldien / Dat Dit nu 

moeſte gheſchieden / wat dat u ſoude ober blüben 
Gan alle dÿdelheydt / ende wat ghu (oudt behouden 
ban een heplichj leven Seght daer waer: in uvye han- 
den,o Heere, beveleick mijnen gheeſt. hier bu⸗ boeghende 
het Ghebedeken / Dienende ar berouw te berwec⸗ 
Ken/ende berfocht hebbende Gan de alderheulichſte 
Dejouldichendt De B. Manbet Maria / ende uwen 
Heulighen Enghel de benedictie / verweckt in u / 
(alg oft ghu foudt moeten Gan ſtonden aen ſter⸗ 
Gen) een batt gheloof / (kercke hope ende liefdes 
ende is 't Aat ap eenen Keligteus zijt / vernieumt 

urwve beloften / ende kuft de wonden ban uiven Sa⸗ 
lich-maker. Dier waer / overleght tet aen gaen⸗ 
Be Be meditatie / oft —— ghedachten / oe 

Org < oog 

Maniere 
out ſy · ſebben 
t ontkleeden. 
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Booz ghu De liefde Godts inu (oudt moghen onts 
ſteken / ende De begheerte tat De £2. Communie/ 
keerende uwe ooghen / oft tot het hooch⸗ weerdit! bz 
H. Sacrament loft tot Den hemel. 

GHEBEDT. 

Wat hier ghe O5 oft ich u, o mijnen Godt, ende mijn leven, morghen 
AE, # vol-maeckter mochte dienen, door een vierich ghebedt u 
Bop kór ber mochte loven ende danchen, ende alle ghehe dinghen ver= 
sok at fimaden, w alleen vrecſen ende bensinnen! vvant vvat falick, 
Siet abe bier uyt rapen, oft vvat hebbe ickdaer uyt defen dach ghe- 
ber ——— trocken N. dan uvve gocdtheydt, die alle dinghen volbrenght? 
Datmen ier Ghy zijt alleen goat , ghy kont mijne ſiele alleen verfaden? 
(peten ier 7 anneer ſal iek u ontfanghen „ende op het alder-volmaeckfte 

—— alle mijne vvercken tot uvver glorie doen N? Siet, mijn le- 
komenden ven i# kort, ende uwe liefde is fonder eynde, ende mijne voor= 
pe leden fondenpramen my, o left „op dat ick u foude beminnen, 
Tommume endedsenen. Helpt my dan door uwe fmerten, doors leven, 

ende doodt. O alder-heylichfte Maghedt, ende ghy alle Godts 
Heyligben, Apoftolen, &c. ſtact my nu by; ende in de we 
mijnsdoodts. Siet ich trede ghelyck in het graf, on-feker van, 
mijn leven ende falicheydt: ochoft ick u noyt en hadde ver- 
Svamt, o mijnen Godt\ het is my uytter herten leedt, o 
mijnen Verlof, ende ickneme vastelijck voor any. gheholpen 
zijnde door uwe gratie , uwe gheboden ende reghelen té onder 
houden , main Cruys gheerne te draghen, ende my te verster- 
ven, ende u, ende mijnen naeften uytter herten te beminnen. 
VVant wat zijn alle verganckelijcke dinghen fonder uì ende 
en roepen def? dingben niet al overluyde,dat icku fonde bemin 
nenacn-gbef fen dat er alleen „ allen min goedt zijn? | 

Det sl 
cxamen· 

Bier naet ſaudt abu moghen het ghene / dat ghu 
gheleſen ende ghehoort hebt GSodt bruthtichlück 
de boenen, ende uwe aenſtaende meditatie Obere 
egghen. 

De Me- 
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De meditatie van’s moighens. 

TEn eerſten / maecktu ghereedt ghelück boven 
gheſendt is / ende ſiet wat affectien „ende bewe⸗ 

ghelückheden / dat ghu wilt berwecken / hoe Dat 
ghu de meditatie begheert te boeghen tot uwe on— 
bolmaecktheden / ende het befonder examen / ende 
sam De liefde Godtg te verwecken /over-Denckende 
fún Boddelijcke bolmaetktijeden / oft een Ban Defe 
beghebende u tat De meditatie / neẽt wu water / ende 
Dit doende / Berfweckt ir u bevat Lan uwe fait: 
Den in't ghemepn ; ende terſtont Daer naer u felben 
beroodt moedigende / bemerckt Godt teghen · woor⸗ 
dich / ende aen-bidt hem / oeffenende u in’t geloobe / 
hope / ende liefde / offert hem upt een ſupbere meu⸗ 
ninghe de Dep krachten uwer fiele / ende begheert 
gvatie om twel te mediteren / door het gebedt't welck 
bogen gheſtelt is /in het r. cap, banden 1. boeck/ 
oft met Dit gebedeken: O Heere, ghy zijt my tegen-woor- 
dich, deoru „wefen, by.wefen, ende macht; weeft oock met 
my door uwe gratie:vvant ick gheloove in u, ende ick bemin- 
né u, uyt gantſcher herren;ick offere u, my felven,ende àl her 
gaane dat my aenegact tot uvver eeren ; ick toe-heylighe u; 
e krachten mijnder ziele, op dar ghy al-tijdt mooght zijn 

in mijne ghedachtem , dat ghy mooght zijn ‚mijn hope,‚mijn 
liefde,ende dat de felve in my ontſteken mach vvoxden, ende 
vallen ende ickin u, die mijnen Godt zijt , ende allen mijn 
oedt. 2 asen. EAT: 

-_ haer aengheſien / Dat de meditatie eenen ieghe⸗ 
lücken niet en Dient /fao en. moet men nochtans 
niet achter-Latert/het Lofer ban eener Godt⸗· pruch⸗ 
tighen boeck / den welcken handelt Gan De miſterien 
des lebens anſes Salich-makers / oft van eenighe 
gheeſtelücke onder wÿſinghe / oft immers lefen bet 
ghene / dat iemandt Godt vruchteljck boor hens 
ghenomen beeft te doen / oft te laten. 
Bemerckt Daf de meditatie / oft De gheeſtelijcke 

leſſe boor alle andere dinghen abejtelt moet weſen / 
want' hier Door De bermherticheudt Gan Godt al- 
machtith tot ons neder-Daelt / gheljck David te 
kennen gheeft / ſegghende: Ghebenedit zu Godt / die 

_ mu, 



PALG. 

Berepdinghe 
tn profhte⸗ 

340 Den III. Boeck. Het XVIII. Cap. 

mijn ghebedt niet af ghekeevt en Heeft / nach fijn 
bermhertichendt ban mp/ ghelÿck den 13. Auguſti⸗ 
nus op deſe plaetſe ghetuught. Maer dit moet af 
gheſchieden op bequame plaetſen / gheſette tüden 
ende ſtonden / ende boben al in (ttltesende men moet 
hem twel achten eenich deel / oock Het minſte niet 
Gan deſen brandt offer te ontvecken ; Poordts mert 
inoet meevder ſorghe draghen am D' affectren / ende 
noede voor nemens te boeden Dan om de bemerce 
Bestahen Der redene / ende des verſtandts te verbol⸗ 
gien. HANNE: Bed 

Om cenich vermaen oft fermoonte 
hooren. 

TEn eerften/ obermidts jaat de wüsheudt niet en 
lich her. (res woont in eene Miele / Die Dev ſonden onder- 
—— ces OLDER is / heft u hert in tkort tot Godt / bedroeft 
iet; vermaen zjude Gan uwe Geor-leden ſonden / ende leght af 
ie booze, alle ſoꝛghbuldichendtende beikemmeringhe. 

Len tweeden / iet neerſtelück ende Debsteltjck 
gelück of Godt ai ſelbe aenſprake / ende vermaende. 
want ghelück den . Auguſtinus te kentien geeft / 
Die het woordt Godts Garachtfaemlijck hodrdt 
ende het ſelve laet vallen op der aerden / is alſoe 
twel beriſpens weerdich / als Die het lichaem Chriſti 
onweerdelyck laet Gallen . Ende eenen anderen 
Leeraer ſeght: men behoordt Het woordt Godts 
Nontfanghen / ghelÿcker wijs Dat men het bloede 
Chriſti ontfanght / ende dober blebelingen oft re⸗ 
Uquien Der Benlighen handelt. 

_ Cen derden / voeght Dit in het laetſte tatu ſelben / 
ende maeckt cen voor nemen van Det felGe te werck 
te ſtellen. GEE BTA PER 

‚ Een ghebedeken befluytende het ghene dat voor 
| ghefeydr is. 3 

S Vyvert ende reynicht mijn herte „e Heere, op dat bet faeds, 
van het vvoordt Godts en goede aerde mach vallen „ende 

vrachten voorts-brenghen . ick, verlanghe om het felve in 
faechsmoedicheydt des herten,deporelijch £ ontfanghen, als * 
DLM | KR: Be ende 
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ende ghelijck u dierbaer bloedt , ende ghelijckerwijs den kranc- 
en de medecijne ghebruycht. Ick neme vaftelijck, voor my het 

felve my roete voeghen , ende flandt-vaftelijck te werckte ſtel- 
len, ter ceren van uvven Heylighen naem, Amen. 

Naer de vermaninghe oft het fermoon. 

Danckt Godt / ende neemt Loor u te werck te ns armen 
ſtellen Het ghene / dat ghu ghehoort hebt / ober: „at vermoö 

legghende de gheleghentheden / Die u Fullen ont oft geefretijck 
meten / met Defe oft Dievgdelijcke woorden: Siet vermaẽ moet 
Heere dit is uvven vviile, maer dien te vol-brenghen en is doen. 
niet in de macht des ghenes, die vvilt endeloopt , maer des “SOM 9 
ontfermenden Godts:dus nemeick voor my dit felvete doen 
(op fuleken tijdt,8.)dook uvve gratie, Amen. Kemt Heyli- 
ghen Gheeft,vervalt,&c. 

Vergaderinghe van finnen,als de ure 
laet. 

Vv &raadert une finnekens alle uren op Defe ma: 
uiere . Buder-foeckt ten eerſten / de ure Die ghe⸗ profijtelijcke 

paffeevt ie in Gedts teghen-twoordichepdt. Ten oeffenugde/ 
tweeden, bernieuwt wt ghemenn De goede op· ſet⸗ rif ee 
ten / Die gp 's morghens abemaeckt eht; ende boort MAA 
effent Be deughdt ban u beſonder evamen / naer 
gheleghenthendt / het mêlck gijn im deſer boeghen 
felt konnen doen bp erempels* tr 
‘Olesv,dievoor my gliegeeflelt hebt gevvecft, vvat heb ick 
u vvederom ghegheven? vvatfalicku vveder om geven ? Ick 
beminneu uyt gant{cher herten, ende ick offere u allen het 
ghene,dat my aen-gaet, vvanneer ſult ghy komen? vvanneer 
al ick door uvve gratie oodtmoedich oft N. vvefen. Deſe 
ſelbe vecotlectte oft bevaaderinghe kan oock abe: 
ſchieden met het leſen Gan ſÿnen Vader oute, met. 

„gene Godt - beuchtighe bemerckinghe ende aen: 
bachtichepdt / bp erempel / vernieumende De te: 
ghen woordicheudt Godts / met deſe moorden: 
‘Onfen Vader, die daer zijt in dehemelen . In De eerſte / 

begheerte / epfchende De ſuubere meuninghe/ aen: 
gheſien dat · de ſelbe Daer in begrepen is . In De 
tweede / gratie begeeren. Jude — 

guus 
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Mons felfs; In de bierde Pt betroumen gan fijne Dae 
derlücke voor ſichticheydt / ende een verſanghen 
maer De Beplighe Communie. In de bifde / de lef 
De tor ſüjnen waeften. In de ſeſte / Voodtmdedichent/ 
aengheſten Dat wu met foo beel pevijckelen omrin⸗ 
En zjn Jende gheen en konnen ontgaen (onder De 
hulpe ban Godt almachtich. Inde ſebẽſte cen booze 
nemen Ban de fonde ende oti-bol-maecktheden te 
fthoutmen /befanderlijck Die fun arbeuden dooz ong 
befonder ramen te berminnen. 

Als men eenich handr-vverck doet. 

Effeͤnt u hier in De tenhen -moordichepdt 
Godts, heffende u herte tot hem / Door het hee 

mercken bande creaturen / maer fonder u ſelben gez 
weldt te Doen ; in het beginfel Des wercks offert het 
felbe aen Godt / ende vereenight dat met De ver— 
dienſten onſes Dalich-maeckerg / ende als ghuu 
werck gedaen fult hebben / bedanckt Godt ende 
draghet hem op. | 

Ghebedt voor "thandt-vverck. 

Ijnen Heere ende Godt , Wien alle dinghen dienen, ende 
onder-Worpen zijn , ich offere my u Wederom op defe 

ure, die moghelijck de laetſte fal Wefen tot ecnen brandt-offer, 
ende dit Werck inde vereenighe vande verdienften, ende arbey- 
den van onfen Salsch-maker Chriftus Iefus : Weerdight u, dit 
door my te vvercheꝝ, t'u wer cere ende glorie, Amen. 

i Ghebede nat vverck, 
GH zijt Heere het beghin, ende het eynde , ich bedancke 

a die niemandt van doen en hebt, dat ghy u gheweerdighe 
hebt my te roepen onder wwe huys-ghenooten, ende dit door 
any tedoen , daer nochtans fonder u miet ghedaen en is ghe- 
Weeft. V zy allecere van u goedt, vergheeft may mijn quaedt, 
ende mijne on-volmaecktheden ende ontfanght dit inde eenich= 
beydt van alle werckenvan CARISTVS Hyven Song tot 
avver ceren alleen, niet tot de mijne, Amen, J 

| | en er 
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ſult ghu eeniahe ban Defe. naer-bolghende fenten= 
tien oberlegghen. 

Schiet-Ghebedekens voor de ghane, die pyerchen. 

GG ſult de arbeyden uvver handen eten, falich zijt ghy, Pfal127. 
ende hee fal u vvel vvelen. 

Tor op defe ure toe, wijfen sock bongherich , ende dor- 1.Cor.4. 
ftich,ends naeckt, ende vvy vvorden met hals-flaghen ge- 
flaghehsende.zijn fonderfekerefede, endevvy arbeyden ” 
vverckende mer onfe handen. 

Soo vvie nieten vvilt vvercken; dat die nieten ete: falich is Luc. 14. 
vvaer-achtelijck , die het broodt eren {al in het rijcke 
Godts. . AGM 

De benedittie des Heeren maeckt rijck, ende met hem en fal Prov. ro. 
gheene pijnelijckheydt ghevoeght vvorden. 

Een traegh men{ch vvile, ende hy en vvilt niet, maer de fiele Prov.j. 
der ghener, die vvercken fal ver vvorden. Ì 

Arbeydr als een goedt ridder Chriſti. z.Tim.s. 
Salich zijn de dooden,die in den Heere fterven,van nu voorts Apoc. 14 

ſeydt den gheeft, dat fy ruften fouden van hare arbeyden. 
Seyndrt de vvijsheydt van deheylighe hemelen , dar die met Sap.s. 

my zy,ende mer my arbeyde. 
En vvilt nietarbeyden om rijck te vvorden , maer ftele uvver Prov. 25. 

vernuftheydreene marc, —— Ws. 
Komt tot my alle, die arbeyder,ende belaft zijt, ende ick (al March.rt. 

u vermaken. 
Arm ben ick, endeiu arbeyden van mijnder jonckheydr af. Pſal. 20 

Om fijne Ghetijden te lefen. 

Maeckt u hier toe ghereedt / ghelück abu u ghe⸗ 
reedt ſoudt maken tot de meditatie / alle dingen 

doende op fönen tüdt / noch en verkeert Den nacht 
in den dach niet /te meten /lefende daeghs het gene/ 
dat ghu's nachts behoordet te leſen etc. Draeght 
oock groote ſorghe Gan de gheſtelteniſſe deg it: 
chaems / als ghu met Godt begheert te fpiéken: 
ende vergadert uwe ſinnen / naev Dat ghu gheleſen 
ebt. Diet hier af Kichardum ban de gherũſtheude 
r conſcientie / in het 26 cap. 

Als 
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Als ghy iet gaet leſen, oft u begheeft tot — 
ftuderen. - 

ES ghu u begheeft tot de ſtudien / bidt ende here 
Werkt in u berouw/ op-Deaghende u werck 

vereenight met De wercken ban uwen Salich— 
maecker aen De Goddelijcke Majeſtent / ende ſeght: 
Komt Heylighen Gheeft , laerneder- vvaerts dalen uyt de 

_hemelende Kale uvves lichts; vvantuytu,endeinu, en- 
de om uvven t'vville, is het al, o mijnen Godt , ende mijnen 

al. Maer leeft Dagbeleks een Godt - beuchtici 
beecksken/ ghelyck Dat ghedaen hebben /De alder- 
Beplich{te mannen / Dominicus, Thomas / ende 
Bonabventurg: mact Dit en miet niet gheſchieden 
bp gheval / oft cafchelck/ maer aen-Dachtichiijck 
ende devotelijck / ten minſten Den tjdt ban eene 
halbe ure / daer toe beſtedende. 

Als ghy brieven Íchrijven vvilé. 

S@mmiabe menſchen zón hier in grooteljcks 
bekommert / maer fp fuiten dit peofGeelijck doen / 

is't datſe bedathteljck ende Godtbruchtelückt Hit 
bolbreughen ende ghedachtich zn / dat ghemeyn⸗ 
lück het ghene Dat eens gheſchreben is / ghe⸗ 
ſthreben blyft / ootk bp maniere ban ſpreken / eru⸗ 
welick. 

Schiet⸗Ghebedeken. 

O Deere Jeſu / die mp in uwe handen / ende in dert 
Boeck ves lebens ghefchzeben Hebt / berleent mo / 

dat ick bedachteljck Sodt-bauchtelijck / ende wüſe⸗ 
lück mach ſchryven bet ghene / dat eeuwich duren (al? 
tot uwer glozie/Want ban u/etc. 

Het examen oft onder-foeck fijndet 
confcientie. 

ge dat foo het genevael / ats Het büſonder exa⸗ 
men moet ghefchieden (uit ip bogen binden: 

ende wacht u wel / ban het felbe achter te taten 
maer Doet Dit dickwÿls / ten ihn 

| acg 
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daeghs / ende in’t koet tot elcke wee . Pordeelt hier 
ù-felGen, als ghu ontbonden kont weſen ban uive 
fanden / is ’t Dat ghu begbeett . Doo? - waer ghe⸗ 
lück Den Heulighen GEzegorius ſeght / hee Dat Gree.!23. 
iemandt ſu -felben min kent oft — hoe Dat Mor.c.5. 
Du oock min mis haghen ban fp-felben heeft: het 
welck foo Beel te meerder Wordt / Hoe Dat huſu ſel⸗ 
ben in de teghenmoogdichepdt Godts, dick wijldey 
bemerekt. Waer toe Den Propheet beguamelick 
gheſeudt heeft: Den gheeft heeft mp op-gheheben rzech.;s 
ende op-ghenamen / ende ick hen berbittert wech 
ghegaen in de bevbolghenthepde ming gheeſts. 

Als men ter tafelen gaet. 

cthiet⸗Ghebedeken. 

Salich is hy, die broodt eren ſal in't rijcke Godts. Luc.13. 

As ghu u waſcht neemt baſtelůck boor u matich 
te weſen / ende Dencktap het bloedich hadt Gan 
Chriſtus onfen Salich-maker/oftop de jdelheudt 
deg werelds / oft op De hemelfche tafel / ende Get: 
langht daes naer. Tet wilen / dat gh eet / bev: 
ſterft u al tijdt iewers in / onder datmen het ſelbe 
bemercke / Dat ig / offert onſen Salich - maecker 
iet daer ghu Den alder merſten tveck toe ghevoelt / 
ende ontreckt Dat u-felben / op Dat ap Dat met 
hem in der eeuwichendt (oudt moghen abhenteten: 

oft eet iet / dat u niet te ſmaeckelick en is / ter eeren 
ban de galle / die onſen Salich⸗maker gheſmaeckt 
heeft / ende en klaeght nergens af: 't is oac geraden 
te ober legghen Des middaeghs eenich muſterie / 
bu ſexempel / De maeltüdt / daer Chriſtus toe ghe⸗ 
noodt heeft gheweeſt; oft wel te ober dencken aen 
et eevite gherecht / de doodt / ende wat gherecht il 
eſe voorſtellen fal/ oft Wat ſpijſen Dat de berdoem⸗ 

de in De helle aen-abedtent worden. Tot het twee⸗ 
De gherecht / denckt op Det abentmael Chriſti / ende 
dinſtellinge bant hooch weerdich B. Sacrament. 
Tot het derde / op d'eeuwighe maeltüdt. Schouwt 
atie leckernijen / ende unt nementheudt. Dat u 

ghenoech 
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ge 3u/Dat het eetbare dinghen zón / niet aen> 
ockende leckernjen: ant de begbeerlijckhendt/ 

fal ons noch) fpels ghenoech lebeven. Wacht u vack 
han defpijfe op te ſſoecken / eñ te vas te eten hier om 
ſeght eer ghubeghint te eten / nu gheſeten zÿnde / 
ten minſtẽ eenen Vader onſe Goo? De weldoenders/ oft 
de oberledene; ende let op het ghene datter geleſen 
wordt oft ghefepdt wort / op dat hu unter feer unt 
en ſtort tot De ſpyſen / ende nict gheheel in Die faudt 
zyn. Bs 

Na de tafel, 

L7 Ermaeckt u een wennich: maer eer ghpugeeft 
tot t' ſamen ſpreken / vernieuwt in u de teghen⸗ 

woordicheudt Godts / ende de ſunvere menninghe. 
Weeſt traegh in't ſpreken / ende voorſichtich / ende 
bidt met Den Propheet / Stelt heere cen wacht aen 
mijnen monde, ende een deure des omſtandts aen 
mijne lippen: want unt u / in u / ende om uwen 
twille is het al. Want als· dan iſſer meer perijckel/ 
dan op ander tijden. Want meeſtendeel ghelck Den 
H.Gꝛegortus ſeght het over-Gloedich ſprekẽ bolght 
De maeltijden. In't ſprecken / ghebruuckt altijdt 
De alder-befte gheleghenthendt die ghy hebt ban 
oodtmoedichendt / op ſynen túdt ſwyghende tn Hie: 
mants woorden varende; Defabelijcks ban liefde / 
een ander eenich vermaeck aendoende; ban üver 
Ber ſiele iet gaedts vertellende na aheleghentheut. 
Hier naer / onder ſoeckt u ſelben / ende let op Iet toe⸗ 
komende „ende bidt den Heere / Dat hu wille ver⸗ 
— gp in mig-Daen hebt door fijne ghe⸗ 
na Ê. 

Het groeten van t H.Sacrament. 

St dat de heuligen / ende religieuſe perſoonen bu⸗ 
na ghedurichtjek ſtaen in Godts teghenwoor⸗ 

Dichepdt / ſoo is't oock redelyck / dat mu fen min⸗ 

ſten eens / te weten ten tüden ban het lof / den Heere / 

in het hoochj-weerdich H.Satrament groeten. 

Bemerct hier tae inn ’t koet/ Ten eerſtẽ / uwe boor⸗ 
leden fonden / ende verweckt leedt-tefen; Ter twee⸗ 
den / Dd’ ontfanghen wel · daden / ende weeſt Danst 
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banckbaer : Cenderden / vernieuwt u gaedt Looz- 
nemen / eudeis’i bp al - dien Dat ghy een religieus 
zyt / oock uwe beloften : Cenvierden/ offert u ſel⸗ 
ven/ rer ceren ban het lijden ons Heeren / om ict tot 
fgnderecren te verdraghen: Teuvyfden / geffent u 
in’: gheloove / hope ende liefde. Ghy ſult hier toe 
moghen ghebruyrken het Ghebedeken weick wp 
gbeftelt hebben voor De Miſſe / oft voor de Ghe⸗ 

* — 2 4 * dn —* | 6 

Als de be-klocke flaet’s nrorghetis,’s middaechs, 
ende’savondts,om den Weeft ghegroet 

te leſen * 

LEeſt Dd eerfte Groeteniſſe / aft Ave Maria, Godt 
DAdanckende DAL hp bau hem gheſchapen zit: De 
tweede / Dar Gp menſch gheworden ig : de Derde/ dat 
hp u verloft Heeft: Deacghtu fBlven op / ende al het 
gene Dat uaen-gaet/ aen ſulcken milden wel doen⸗ 
der: ende is t dat hetu foe belieft / voeght naer de 
Derde groeteniſſe: Ghebenedijdt zy Godt den Vader, die 
my ghefchapen heeft : ende fijnen eenigen Sone, die uyr den 
hemel op der aerden om my te verloflen neder-ghedaelt is 
ende den H.Gheeft, diemy gheroepen heeft, ende met my 

ghedaen heeft naer fijne ghenade. Want uyt u, ende in u. 
ende voor u, is het al, mijnen Godt, ende mijnen al. 

* 

Áls-men de Litanien vvilt leſen. 

en Telt uier, ten eerſten / in de teghen-módsdiedz 

hepdt Oodis ende ſyn hemelſch Hepeseude epf:Bt 
Ban de moeder Godts / de Goddelycke liefde: van 

De Engelen) eere ſuppere mey inghe: van de Apes 
ſtelen / gehoorſaemhepdt: ban De Martelaren / ver⸗ 
Buidichepdt ; van de Welijdeven/ armoede: ende 
var de JPacqhechkens/repnich;endt. Als men aut⸗ 
Wodrdt / Veiloft ons Heere: oft / Libera nos Domine, 

Ovrer-den ckt / hoe menigherley quaden Pat us 

ringhelensende begeert hier af beszaat te zun· MS miẽ leeft/Wy bidden u‚verhoctrt ons, 3ft/Te rogamusâudi 

nos, fiet Bee veel dat u ghebreeckt / ende begeert DAL 

van de fartterne van alle goedt / die voor Uig. 
Hhk Oëffe 
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_Oeffeninghe voor den tijde die ons over-{chiets 
L Eeſt / bidt / oft aver leght het ghene dat gho ghe⸗ 

leſen oft gheſchreven Gebr; oft over peyſt Be gijez 
leghentheden Bie gp Gebr om de deughöt te acffce 
nen / die ghp tt beſonder examen ſoeckt te verkrij: 
ghen. Oeffent u in Godts tegenwoordichendt: oft / 
voor· beeldt u verſcheyden gẽvallen / waer daer ghu 
naem ende faem / gsaederẽ ende vrienden ſoudt Konz 
nen quht worden / ende voeght uwen wille / met den 
wille van Godt al machtich. — 

Als ghy met iemanden moet verkeeren. 

Ten eerſten / felt u Godt voor ooghen / die alleen 
machtich is Be ſtelen te bekeeren / ende alie uwe 
Wercken han ſchicken: Ten tweeden / tet op uwe 
pynen ende uwe ellendem ende bint em gratie, Aen⸗ 
roept den Enghel uwen bewaerder / erde van den 
ghenen daer ah mede moet handelen / op dat ghy 
gheluckelyck foudt moghen vol brengen / het ghene 
dat umet hemte doẽſtaet. En zyt niet overvloedich 
in woorden / maer weeft foet / bedacht / en verneſt 
miemermeer van eens anders ghebreken / oft dat tot 
uwer eere ſtreckt / ende ſchouwt alle khvagie. 

Als ghy buyten moet gaen. 

Eft uherte tot Godt/ upt het gene dat ghy ghe⸗ 
Aften / ende ghehoort hebt. Is t dat ghy Kelt: 

gieus zyt / ende dat ghy uwen naem in t uyt·gaen 
moet teeckenen / bidt dat den ſebben mach blyven 
geſchreven in den boeck des levens ende bedanckt 
Godt dat hp u tot de religte gheroepen heeft. Bhp 
fult onfen Salich ⸗maker moghen groeten in de ar⸗ 
men dien ontmoeten / ende Godt bidden / Dat hu 
haer lieden eene aelmoeffe wil verleenen / oft ſelve 
upt-deplen/ig°t Dat het 11 uwer macht is. Is t dat 
Bhp Veligieus zyt / draeght fonderlinghe ſorghe/ 
pm de ſtichtbare ſeeghbaerheydt t° onder houden / 
Waut upt eenen/ oorbeeltmen van alle d'andere die 
Muwe Oorden ziju. ë 
— et 
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Bet ehy eenich merckelijck vverekbeghint. 
Vv Erecutet Gt amet uſelven / vernieuwt uwe mey⸗ 

niughe / ep Godt betrouwende / ende miſtrou⸗ 
wende var u ſelgen / ende ſtelt úwe handen acn’t 
werck? als oft Dit hes Jaetſte ſoude weſen / ende eeu⸗ 
welhei dueren 3 Want een werck eens ghedaen / 
bluft eeuwelijchent ghedaen. 

schier - Ghebedekseni 
| OO Alle mijne Kracht / mijnen Godt /baoz ulebe ick. 

Allen myn goedt / weerdicht u Dit laerfte nu ende 
in der ceuwicherdt door mp te wercken t' uwer — 
ende niet bet mine vijanden; Amen. 

Betgliydeniëtie ghedachten platte gheeft. 

er⸗leght hoedaunich Dat die ghedachten zjn/ 
zac en. becrouwt u niet op de ghene Dic: af 

herkende acu-kamen ; want fp 3 yn bedrieghe⸗ 
Wels ; moch eu Beerft de andere uiet E fer, waut fü 
zyn u dick wijls ſalich. 

schiet- Ghebedeken. 

Vv Is bekent wat mp nut ís/ mire ghenuechte: abe 
38t/Bie ick behoorde te bzeefen;bupten uen begeere 

ick niet/o mijnen Godt / ende mijnen al. 

Door de Kercke gaende, leght⸗ 

je aen. bidde u/ galder heplichfte Dꝛ · vuldich⸗ 
hepdt / meralle creaturen/ ende Boef al die nwen 

heyplighen nagemonbekentis / ende den ſelven laſte⸗ 
ren. Itk ghelaove tu u/o eeuwighe WWaerhepdr;ick 

_betrouwe mun/ ende ich bemime u upt gantſcher 
herten / d onexudelycke gocdtheydt / Amen. 

Gaende uyt uv ve kamer, befproeyt umet 
Wij-vvarer, ende ſeght: 

Eplighe Maghedt Marza, Wilt ang g met uwen 
Weven Sone ghjebenedu den. 

Hhh 2, Wedsr, 
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Weder -om komende. 

A Ls oft ghy Daer vont Godt n verwachtende / 
met de WD. Moeder / ſeght: Wiefalmy verleenen dat 

iek u alleen (al vinden, ende al mijn goëdr, ende dat ick alle 
andere dinghen mach achten als —— op dat ick u 
ſpude moghen ghenieten? 

Als ons eenighe verftervinghe ontmoet. 
Enckt dat gg aen Godt die begheert dat 
ghy aldus foudt doen / moet antwosrden:Ghy 

verepſcht Dit Lan miptot mynder bate / o Heere 
Jeſu/ende aen - gheften Dat Dit in myne machtis/ 
waer om fal ick dit weygheren te doen / met myn 
eyghen fchade/ umiſhaghende / ende verheughende 
mijne vyanden? 

Als ghy eenighe verſtervinghe doer. 

Te eerften / vernieuwt uwe mepninghe : daer 
naer vereenight de verſtervinghe / met De Weres 

ken / ende fmerten van onſen Salich maker. 

Als men hem tot eenich {pel oft vermaeck 
begheeft. 

TEneerften/moet men al ſuleken ſpelen ſchouwen 
Die cenichſins naer De ghierichepdt ſtrecken / het 

herte ontruſten / de ſiele te ſeer bekommeren ende 
beſich houden: want anders en is her gheen op 
recht ſpel oft vermaeck. Cen tweeden / men moet 
in’t fpelen groote matichepdt ghebrupcken: ende 
daer en ig ntet leelseker ghe vonden qheweeft, ocht 
naer het ghevoelen Der Hepdenen / Dan hier mede 
beel tydts te berguiften / ende een edict leben te 
lepden. Ceu derden / men moet alle oneerlijchz 
REE in woorden / ende twiſt / neerfteldck ſchou⸗ 

en. 2 j 

Schig, 
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» Schietende Ghebedeken. 
V Gere zp ban mp dat ie uweg niet indachtich en fous 

Be zón / o Deere Jeſu / in het beghjnfel ban mine 
blĳjdfchap. ofte : @ ceuwigje Wiſhendt / Wiens ghes 
nuechte is te berkeeren met De kinderen der menfchen ; 
fiet ick fal booz uwe oogen ſpelen / opdatick u nieten 
foude mif hagensmaertot uwer eeren/ ſoo het een Chri⸗ 
ſten menſch betaemt / eerlijck foude bermtaken/ 5m na- 
der-handt uwe Boddelijcke Majeſteyt kloecker te mo⸗ 
ghen dienen/ Amen, ren Mid ahd 

Geffeninghen als-men hem tot de reyſe 
begheeft. ss 

Chickt alle Dinghen vang daeghs te Loren / op 
Ddat ghp des morghens d eerſte Miſſe mooght 
hooren / ende van onſen Salich⸗maker de benedictte 
mooght omfanghen. Leeſt vaag al in’tbeghinfel 
Bande reyſe / De Geffeninghen die gheſtelt worden 
voor den tepfenden man / de Litanien / ende Den 
Pralms; Shebenezijdt den Heere alle werckendes 
Heeren / etc. Daer naer begeeft mam te Mediteren / 
ende na der· handt tot eene Godt · vrꝛuchtighe t faz 
men · ſprake, leeſt daer naer u RNooſen· krauſ ken; en 
veruheet oock nier het ghemeyn / oft het beſonder 
eramen uwer conſcientie. 
Fut eynde van De reyſe leeft: Te Deum laudamus 

pft/V Godrloven wy. &c. Ende aen roept d'Enghelen 
van de plaeife Daer ghy henen reyſt. 

Als ghy tor de geſette plaetſe ghekomen ſult vvefen, 
fulraldus bidden, isꝰt u moghelijck,voor het 

hooch-vveerdich HSacrament. 

Ek aen-bidde u/ o alder⸗heylichſte Dry vuldich⸗ 
heydt / die over al even tegen⸗· woordich zyt / even 

vbᷣoorſichtighen Dader ; ick gheloove in u / ende 
beminaeuupt gantſcher Gerten. Bergeeftmpinijne _ 
fanden / ende gheeft mp dat ick in defe plaetfe met 
faobani ge estmoedichepdt/vaarfichtichendt/ ende 
diefde mach handelen/dat ick niemandt/ foe Lan de 
„ghene Die teghen woordich zyn / oft Berre ban Hier 
za / exghens inen hindere bps doe / maer * 

3 ich 
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ick eenen-iegtelijcken goedt erempel mach ahevenp” 
ende uwen naem heylich maken . Wameer fal ick 
ín u hupse kamen/ ende wanneer fal het Wefen dat 
inen mp fal ſegghen / Bat ick ruften foude / ende op- 
Gouden ban arbepden. 

Om den dach,op den vvelcken dat men den ftace 
fijns levens aenveerdr heeft, profijtelijck 

da te VIEFEN 54 bits 

En Geligiens behaarde Lbaerwaer / naer Het 
Eempel vent be Heplighen / efen dach met alle 

eer biedinghe te bieren; maer Dit en moet niet min 
ghedaen Worden / van de ghene Die in den houwe⸗ 
Incken ſtaet gheſtelt zr; ende men behoort te over⸗ 
legghen de fauten die Wp in onfen (fact te bedienen 
ghedaen hebben / de ſelve aatmoedelick te biechten/ 
ende daer na het heylich Satrament des Autaers 
tontfanghen; verſoecken de Ghebveden ende Miſ⸗ 
fen van d'andere / Godt bedancken ban ſyne wel⸗ 
daden / aelmseſſen wt-Beplen maer bet exempel van 
Dien Onderlingh / den welcken op den dach dat hs 
in de religte herboren was / niet en weygherde ban 
get ghene dat men ban hem begheerde. — 

Hert XIX. CAPITTEL. 
Oeffeninghe oft practijcke , om hem ghereedt 

te maken tot de doodt, 

Et eynde ban alle de wercken ban ots leben / is be 
Idosodt: waertoe wo alie onfe ghedachten / wercken 
ende daghen moeten ſchicken / op dat wr ſouden mogen 
ebben eene gheluckighe doodt. Want die wel gheleeft 
ſal hebben / en kan niet qualijck ſterven: ende deſen ſal 

gheluckeltjicken leben / die gheleert heeft Wel te ſterven: 
ende in fal wel weten be konſte om Welte ſterben / die 
al fn leben langh de doodt al -tfdt boor ooghen ghe⸗ 
yadt / ende hem ban langher handt tot de felbe ghereedt 
ghemaeckt fal hebben. Aen gheſien Dart dat alle weten⸗ 
$chan ende gheleerthendt / alle oëffeninghen/ende alle de 
daghen ons lebens Haer toe geftiert worden / op Dat onfe 
jaetſte ure gheluckſalich zu / ſoo moeten Wp oock 
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deſe handelen / die boven alle andere De kroone fpant/ 
„Die Heeuwichepdt mede brenght / ende Die het fleunfel 
ende eynde js van deſe onfe pelgrimagie / waer aen al 
ons gheluck bau die leken / ende oock mede ban de eeu⸗ 
Wichepdrt hanght. Waer toe ſos neemt defe berfchepdent 
berendtſeſen. 
Ten ecerſten / woeſt dickwöls der daodt indachtich / het Shedachte⸗ 

Welck de h. Kercke in den beginne ban Den Vaſten herz niſſe des 
maent / ende draeght ober ueen memorziael / het welck u doolas. 
F toe ſoude kennen vermanen / geljek wy ſom⸗ wilen 
tent gedaen te worden) alſmen iet wilt onthouden) hoe 
Weldat us hier tee aile dingen oock genoechſamelßtk 
vermanen / aen geſien Dar Wp anders bp-na miet en fien 
Ban leben eñ ſterven/ orden die op komen ef wederom 
onder gaẽ. Ja ſelve den h. Bamafcenus ſeght / datmen 
—* om / eñ niet alleen om hare eere te bewiſen / De ghe⸗ 
eenten Der Hepligẽ om draeght; oft ſtelt ut huus boor 

dogen eenich teecken / oft vecht u ſelben op oock in u lez 
ben/ (gelijck den h. Joannes Sleemsſunarius/ ende ans 
deze treffelücke Puinten ghedaen hebben)een graf im de 
kercke, eñ gaet Dick-Wijls derwaerts ant hier op te let⸗ 

ten ende uwẽ ſterf-dach t'aber- pepfen: oft ten laetſten / Derkiefinghe 
Kieft ende fchicht ban nu af de glactfedaer ghu begrabẽ der place 
wilt ligghen in de Kercke, oft op het Berck-hof. Men dact int wilt 
Bertelt dat ut het Wloofter van Clacaballen / altüdt eert begeef wor· 
geaf open ſtaet / boor den genen Die eerft ſal ſterven / het 

elch De Geligieufer ban dat Klooſter dagelicx beſoec⸗ 
kẽ om der deor indachtich te weſen. In eert ander ordre 
heeft een-iegelijck een Boodtkifte in fijne kamer, In een 
andere zíjn De broeders gewoon malckanderen altus te 
groeten: Broeder wy moeten fterven : ende dert anderer 

ant woorden: Wy en weren niet wanneer. Diet ghu wel 
boe grootelycks Hat alle Geligieufe perfoonen / de ghe⸗ 
dachteniſſe van De doodt ter Herten ghetrocken hebben? 

But, 

Ten tweeden / beſorght dagelijcs te berkrijge een teec⸗ Teecken bar 
ken ban uwe verkieſinge / beſonder/ t welck aen gact de verkiefinghe 
bermbhertichepdt ban uwer naeften £ want ntet ve ſelbe 
mate / met De welcke gjpeenen anderen gemeten ſult 
hebben / falu wederom ghemeten worden: ende ſalich 

hn de bermhertighe; want fp fullen beemtbertichende 
erwerven, Dier af ſullen wp boo} al onder· vraeght 
worden in Dent dach des oordeels. Bhp fult hier af in 

Biba ker 

tot Dc {A7 
licheydt · 
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Bet be ſonder kannen mediteren / in deſer bocghet: teng 
rerſten / oft ghu be felbe hebt / ende wat u belet / dat ghuſe 
niet ent hebt: ten tweeden / hoe Dat He ghene Die nu falicht 
zyn / haer bier Doog verſekert hebben : ten Berden / hoe 

dat gp u voortaen hier toe ſult begheven. 
Helmen. Ten derden / aen gheſien bat ghu eenen vremdelingh 

züt op Ber aerden ſepndt uwe rjckdammen / Die hier 
evet wel vergaen ſullen it u bader Landt. Dat al-daer 

Lucs. uthreſoorz zo / al-waer gheenen Dief acn en komt / noch 
gheen matte en bederft. Ja dat meer is / hebt een koffer: 
ken, waer gip daghelycks uwe aclmoeffen in werpt op 
datter gheenen Bach verloren ent gae / maer bermeerdert 
bagetijchs uwe threſoor in DE hemel door uwe deughdẽ, 
1aooz al nochtans oeffent u in de deughden Die um De 
ute Des DooBts/mteeft te ſtade (uilen komen: Ten eerſte / 

Oeffeninghe Bant ghelosbe: tert tweeden / Bar hope : tert derden / baat 
daan het ghe⸗ licfde tent bierdert/ Ban berou Her ſonden / Lerduldichs 
tage / tzope / Gepat / ende berfterbinghe : want De krancke wozden 

bof Ds, meeft bevochten door ortverduldichepdt, Ick bidde / dat 
ghy alle quade ghewoonten / met De deughden Die haet 
tegen zjn / wilt verwinnen: leert de bekszingen weder⸗ 
ſtaen / op datſe u niet en over vallen / als u De krachten 
ſullen ontbrekk / ende dat ghn als-ban in Be haven felve 
fchip- brake foudt lijden Albus is het onlanghs gen 
genen gebeurt / Bie ban te bozen Wel gebiecht zÿude⸗ 
ap den laetſten nacht baat fijn leven weder om her— 
Ballen is door begeerten in ſüne oude ſonden / ende beeft 
alſoo allendichlücken ſÿnen gheeſt ghegheven: Die fyne 
biechte ghehoort hadde / verſtarn hebbende daeghs daer 
naer / dat hr ober leden was / marckte hem terſtondt 
gereedt / om het h. Sacrificie der Miſſe boo: den ober⸗ 
jeden Gode op te draghen; maer (iten gheeft beeft hem 
berfchenen aen den beet ban denn autaer / het felbe Vers 
biedende / te kennen ghebende bat hu eeuwelicken ber⸗ 
doemt was / om dies wille dat hy wederom in ſonde 
ghevallen was’ boo: de quade ghewoonte bie hp ghe⸗ 
hadt hadde tot Be (onde. 

Ten bierdert / acnbeerdt al her ghene dat u te daer 
ſtaet / gheluck oft ghu haeft ſoudt moeten ſterven. 

Dagelgcſche Len vofden / berepdt u dagelcx ghelick ror de doodt / 
—— als ghy utot Aapesbegheeft ; ende ober · leght / oft ghe 
vete daer toe ooch in Det waerhendt wel gereedt sv hae ae 

* 
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ghy ſoudt wenſchen als dan gheleeft te hebben. Want 

Wie weet wat hem in den toekomendert dach / beel min 
in den aenſtaeuden nacht ſal oberkomẽ? Och / hoe grou⸗ 
welijck is't te oberlegghen dat ie mandt al ſlapende met 
eene ſinckinghe oft catharre everballen zijnde gevallen 
ig in de handen van den levenden Godt: Ja dat ho bant 

den laep/ tot ben echters ſtoel / tot de ſtraffe / ende tot 
be eeruwighe daodt getrocken wordt! Hoe is het moghe⸗ 
lijck ſoeten Jeſu / dat iemandt gheloobe / dat hem hon⸗ 
dert ende hondert perijckelen ban alie kanten aber het 
hooft hanghen ban fijne vüanden / Dan fijne eere / leben / 
ende alle ſyne goederen / ende dat hp nochtaus hieron 
nieteens en wilt letten Denckt 's morghens op ſtaen 
de / dat dit uwen laetſten dach ſal weſen. Leeft daghe⸗ 
licks eenige gebedekens/ bp erempel/ de Litanten van 
onfe L.19:0uts e/booz eene falighe doodt / ende eert uwe 
heplighe Patreenen. E 
Een feften/Maet dit wel gade/dat ghpu gemert maect/ Gbbeaite 

tot al het ghene / dat uonboorſiens foude moghen ober: ban goede af: 
komen/ oack alg ghy ergens ftrunchelt/ valt/ oft eenich fectien)/ oô al 
ghelupdt hoozt / ut u te berwecken berou geloof, bope/ Br A 
ende liefde/met eert Woerdt bp erempel : Het is my leedt, 
Iek gheloove,hope, ende beminne u, &c Mant albug doen⸗ 
erfutt a buf danighe aAffernien/ die gho upt eeneGodt⸗ 

bruchtige gewoonte geleert hebt konnen vermeerderẽ / 
ende met Den opflach ban eene ooge u ſelben voozſtellẽ. 
Aldus heb ick eenen Keligieus gekent, die in ’t uptſpre⸗ 
ken ban de name bant lefus,aft Maria, op elcke letter in’t 
beſonder / ſeer treffelücke deughdẽ in fp felben verwerk⸗ 
te. Och oft Godt gave / dat ve ſoldaten aldus gheleert / 
ende onderweſen waren / ende in alle periückelen bebrht 
waren met Den ſchilt bande bzeefe Godts! Dus behoor⸗ 
de men haerlieden t'onderwüiſen / ende dat op het alder⸗ 
neerſtichſte / datſe menichmael berou / ende eene ſupbere 
men ninghe teghen alle onboorſienelicke doodt ſouden 
meghen vernieuwen. 
Een ſevenſtẽ / ſtelt u ſelben ten minſten tweemael des Levende ver⸗ 

jaers int deſer boegen/ als oft ghu ſoudt moeten ſterven; beildigge / a⸗ 
ende dat / ter eeren bande doodt ban Chriſtus uwen Da: alg 
lich -maecker/ ende op Bat gn ban eene haeftige doodt 
foudt mogen bebrüdt worden. Thomas a Uempis racdt 
bat men het felbe faude Boe als daer eenige groote feeft 

Db s daghen 
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daghen op handen zint / ende Dit is booz-Waer ſeer peo⸗ 
füteljck.. Ha dit faude oock wel gheraden wefen / tert 
minſten alte maenden te doen / enbe Bat mert alfoa fit 
herte ſoude bergaderen / ende vernieuwen / ende met fp- 
felven aver leggen ’tghene ſynen voort ganck aengaet; 
maer det Behaarde tweËmtael des jaers met meerdere 

berepydinge ghedaen te worden / als oft u ban den Heere 
Mai 38. gheſendt Ware: Befchickt u huys, vvant ghy fulefterven, 
Vereytunghe ende niet leven. Bier toe ſchint ſeer bequaem te wefen DE 
tet frech op goeden rij dach / op Dat wy met Chriſto fouden mogen 
ben goeden ſterven: Defgelijcken den feeft-dach ban alte Godts lieve 
Dai)- Bache Heplighen / ende Alder fielen dach / ter aorfake bant de 

cerimanien / die alg dan in De B. Veerche gebeupeht wor⸗ 
den. Gide ghy fult u hier Boor in deſer boegen ſchicken / 
als oft ge waerachtelijck ſoudt morten ſterben / ende 

Generale gip fult oock eene generale biechte deert / ban de ghene 
biechte, die ghy laetft gedaen hebt/is't fake Dat fulcks gheraden 

ghebanden hebt ende met ſulcke neerftichepdt ende 
forchvuldichepde / als eft het de laetſte faude weſen. 

Ont fanghen Ende ghu fult bier om op Ben wittẽ Bortder-dach/ ende 
Bes, Da alber Bepligen dach, Get lichaem onfes Beeren ontfanz 
— oP get. Daer en boven Doet dit / te weten / op den witten 
Poner vac). Donder-dach/ ende goed Brij dach / aen het geaf onfes 

Deerésoft op Llder-fielen dach /zen be graben van uwe 
ouders/ is't datfe al daer zón/iS’t nict/aen temants an⸗ 
ders graf:fea ſtelt u felben Loo? oogen uwe aen ftaende 
doodt / debenautheden Die gho als bart fult gt heboelen 
ende uwe unt vaert. Gheeft aelmoeſſen / naer Dat uwen 
ſtaet verepſcht / ende betaelt alle uwe ſchulden / oftist 
dat ſulcks uiet gheleghen ent is / ſteltſe immers bp ghez 

Bereydinghe fchrifte, Ten laetſten / fchepr ſulck eenen gheeft, als oft 
tot het ver⸗ gijp aile creature ſoudt moetẽ berlatensende verko eckt 
eng in u/eene nieuwe begheerte om Godt al - machtich te 
Dienen. Gide dit niet alleen/ maer ſchickt alle nwe fas 

ken / ghelück u teftament/ etc. Och hoe falich is’t/ aen- 
gheſien dat de doodt onſeker / ende ons al omme bers 
Wacht / de ſelve te verwachten / als oftſe opeenen ſekerẽ 
dach ons toe komen ſoude / ende op alle plaetſen / ende 
uren Be ſelve berwachten. Maer aen- gheften dat den 
goedẽ Wij-dach feer bequaem ís tat de Devotie, begeeft 
u als dan foo beel te langher tot de Godt-bruchtichept/. 
enne Verweckt u tot De Hen Godts, ende — ie 

ea 5 
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enten op den Paefch-dach ber ghene dat ghy berfch 
bp gheſchrifte gheftelt hebt / ende boo? u gijenomen hebt 
Ponder-houden, Waer’: bi al dien / dat het u foo ghele⸗ 
ghen ware / dat gijn u eenen Bachs oft twee ſoudt konnte 
vdertrecken / oft t huvs alleen houdẽ / oft in eenich Kloo⸗ 
ſter wefen/ dit ſoude noch profütelycker weſen / op Bat 
ghn aldus met onſen Salich⸗maker foudt mogen ſter⸗ 
ben ende Wedet-ont verrijſen. Want is t Dat wp mede Rom 4, 
in gheplant zijn gheworden ter ghelickeniſſen ban fijn: 
ber doodt / ſob ſullen wp esch Der verrüſſeniſſe deelach⸗ 
tich weſen. 
Ten achtften / ober⸗denct dickwijls / ten minftert eens Memorie 
ter weken/hoe dat gijn B ure uwer doot / ende dent laet⸗ rad an 

en fieifdt Wilt vol brenghen, Want ie’t dat ghp u ghe⸗ 
teer faudt maken / tot ben ach ban uwe brund loft/oft 
renighe triumphe / foo bemerckt Bat deſen dach ſooda⸗ 

nich weſen fal / den welcken u / oft eenwelyck ghelur⸗ 
kich⸗ oftecutweljek ongheluckich ſal maken 
Als iemant haeſtelijck in pezijekel ban ſterven komt / pir 

oa rade ick ternemael Dat hp hem terſtont begebe om * ſuch per 
te verwecken berou ban ſonden / geloove/ hope eñ lief⸗ rockel des 
de / ende is t dat hy ghewondt is dat hp ſijnen vijandt deodts. 
vergheve. Dat hu ov den ſtaenden voet om der Wiecht- 
Gaber roexe / ſeggend :dat het hem feer leet is / ai bat hy 
gedaen heeft / dat hy begheert (sate biechtete ſpreken / op 
dat hp alſo⸗ V abſolutie ſoude moghen ontfanghen / al 
waert dat In nader-handt de ſprake verloren hadde / eer 
dat dert Biecht bader gekomen ware: gelijck- mer oac 
behoorde d'abfalugie te geben/als’t geoffte gebiecht is / 
ende als Daer ee nich perijckel is op dat den ſiecken van 
De doodt niet overvallen en worde;is’t Barter tijdts ge⸗ 
noech is foo moet mert De biechte bolenitden. Fn gez 
meyn perijckel ban oorloghe ban ſchin· brake ban ee: 
nighe andere ober-vompelinghe mach men over-lupdt 
gene fonde,bp erempel eert leugen t'famen biechten / 
ende t'ſamen d'abſolutie ontfanghen. 

Eene andere bereydinghe ſal deſe vveſen. | 

A Ls abe eerftmael in fiechte ghevallen zijt / weeft gez —— 
dachtich de ſelve t° ontfanghen ban de handt DES hande Sodts 

| Perren ‚ende hert te bedanchen; ja dat meer is / liae 2 Sangha 



3 56 ‘Den 111, Boeck. Het XIX. Cap. 

hem u-felben sot meerder faken te ljden / ende gheeft u 
gebeelich ober in fijne handen. Noch en fleltu betrous 
Wen op den Doctooꝛ niet/ maer ap Bodt: Hoe wel Bat 
den Doctoor oock moet geroepen worden / maer boog al 
Den Doctoor ende medecijn Der fielen / Welck is den 
biecht-baber. Is't datter perijckel is/dat ſe famenonts 
boden wordẽ / ende bidt den Medechn meeſter dat ho u 
opentlijek / ende brüelyck het perückel te kennen ghebe / 
ſne vryhendt gebrupcke inu te geneſen:want dit obers 
ghebenis Godt almachtich ſeer aenghenaem Och oft 

tba Gen Godt gabe / dat de lichamelycke medecin-meefters toõ⸗ 
boog de fret den datſe diſcipelen onſes Dalici-makers zijn / ende dat 
beſoeght wee ſy ſt ſelve eynde voor ooghen hadden / het welck hp ghe⸗ 
ſen. hadt heeft/Die gewoon is/ door De lichamelijcke ſiecktẽ / 

oock de ſieckten Der ſielente geneſen? Och oft (pin tits 
Ben ſiecken vermaenden om fijne ſiele te genefen/alist 
geck datter geen perijckel naer ben lichaem ent is! Wãt 
alſoo ent ſauden fu Be ſiecken usteete Godtbruchtighe 
ghewoonte nimmternmvcer vervaert maken. Bet is boog: 
Waereene Wonderlijchke ſake / dat men / alffer gefproken 
Weet van een tüdelck leben / ſos beſorght ende bekom⸗ 
mert is/ende tec contrarie dat men foa traech is / ja Dat 
aten hem qualijck eens verroert om het eeuwich leven. 
Ende men moet niet aenſik / noch de geeftelijche mede⸗ 
cijne achter-latë ofter pevijckel 15 oft niet: want aenge⸗ 

_ fien dat alle dinghen onſeker zyn / ſooen is men oock 
niemermeer (ander perijckel, Ten minſten / moet men 
Bodt almachtich verſoenẽ / den welcken menich⸗mael 
te ſteckten toe ſeundt / ende en gheeft geene geſonthent / 

Let hier op. ten za dat de ſiele ban te bazen gheneſen is. Oock moes 
tent WR beneerſtigen / dat Wo in den ſtaet ban gratie zijn 
ep dar wp ſouden moghen berdienen/ daar het gene Dat 
op moeten lijden, 

Spe 

Eenighe ghebedekens in tbeghinfel van de fieckte, 

P{al. ze. N wvve handen zijn mijne avonturen :’tzy dat vvy leven, 
ezy dat vvyſterven vvy behooren u toe, o foeten Ieſu. vven 

Rom. 14. vville moet gheſchieden. Gheneeſt my Heere, ende ick (al ghene- 
fen vvorden;behoudt my ende ick ſal behouden vvefen.VVant 

ren ghy doosende smascht vvederom levende, niet daor het toe-daë 
van 
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pam de Medecijn-meesters ;, ghy leydt tot in der hellen, ende 
brenght daer weder uyt.O hemelfche vader dit és wwe weldaet 
het ie awen heylighen , wel-bebaghelsjcken „ende volmaechten 
Wile.Ick. gliebenedijde u, ende gbeve my teenemael over, tot alle 
bet ghene;dat u, o eeuwighe Wijsbeydt ſal ghelieven, nu, ende in 
der eeuwicheyt;aft ſeght met Ben WD. Andreas O goedt 
cruys welcku cierſel gekregen hebt van de litmaten mijns Heen 
ren langh heb icknaer u verlanght, forchvuldichlijck bebicku 
bemindt,fonder op-bouden heb schu ghefocht;ahy zijt ghereedt 
ghemaeckt gheweest aen den ghenen die naer u — heeft, 
neemt my van de menfchen,ende gheeft my Wederom aen mrij- 
nen meesterzop dat hy my door u ontfanghe, die my door u ver= · 
loft beeft. Oft ſetzht. Min herteis bereet o Godt ‚mijn herte Plal. sé. 
is bereedt : Ich ben uwen knecht , ende uwer dienft-vronwen PL ts. 
Sone:icken ben anders niet dan flick endeaerde „ghy zijt den 
pot- backer; maeckt van my een vat van vere „ter cerén van 
uwen heylighen naems houdt brandt,kerft, maer paert my in 
der eeuwicheydt. 

Een ander ghebedt, na gheleghenttieyde 
van den tijdt. 

Vader, o medecijn mijnder fielen ‚ghy weet Wat my nuf 
is.Ghy hebbet al rechtveerdichlijck gedaz, ende uyt groote 

Liefde, endẽ door uwe Woijsheydt : Weef? met my, dat bidde ich u 
_ én mijnetribulatie, op dat ick mijne fiele mach befitten in ver- 
duldicheydt : Is tdat wy t goedt ontfanghen hebben van uwe Tob. 2, 
Goddelijcke handt, waerom en fullen vey het quaedt oock niet 
ontfanghenende een ooghenblich tijdts verdraghen , om d'een- 
Wighe glorie te beerven 2 Ist dat ghy bebt moeten lijden ende vac, 24° 
al/o in gaen in uvve glorie,en behoore ich het ſelve mer te doen, 
fonder te murmmureren?aengefien dat ich door ontallijcke fond 
de belle foo menichmael verdient hebbe , daerghy my nochtans 
foo veel ghereedt gemaeckt hadr;vvant ghy om mijnen toville, 
eoneyndeljcke goedtheyde „ende onfprekelijcke liefde ‚u ghen 
_peerdicht hebt ve flerven? be Dar 
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Onder⸗wij · Dat hem den fiecken wel wachte/van eenige klachts 
fingbe Dee te Doen aen De ghene die hem komen beſoecken / eff Dac 
ſiecken. bp in alles ghehoorſarm zy aen Den Medectzn / ende dat 

hp goede exempelen toone ban oodimordichepdt, ende 
verduldicheydt Waer door hr d'andere bertwecke / ont 
hem hier mm naer te volghen / ende ſegghe met Tobias : 

Tob.13. Hy kaftijdr ons, om onte onrechtveerdicheden , ende hy fal 
ons behouden,‚om fijne bermherucheydt. Fet dat ghp foa 

gheftelt zyt / dat jp uwe oeffeninge nier en kont onders 
Pfalxs. houden / ober-leght als Dan Dit veersken: Godt en be 

hocft mijnder goeaeren niet, ende her is hém aengenamer 
dat wy fijnen wille volbrenghen door lijden, dan dat wy den 
onfen doen,met veel uy: te rechten, 

cerftige Ten tweed E/dar hp neërftich 3e/in hem wel ie biechz 
iergte. ten / ende berou te ver wecken (Want DickWwils werden 

anfe fonden Boo; De fiechte gheftpbert) ende dat hp de 
aflaten berdrene die hp kan / aftmach. Dat hp de 
moeyelyckheydt ende teghenheydt van de Doctoren ens 

‚ De medecijnen aenveerde ende verdraghe mer alie oobt⸗ 

moedicheydt: Is't dat hu ghelaten moet worden / Dat 
hy dencke / op her bloedt Dar onſen Dalich-maker boog 
ons gheſtort heeft / ende dat bp hem fp felben feeiremae ! 
op-dzaghesm-dien Gp cemigben dranck moet nemen in 
be teghen-woordichepdt baneenên Prieſter / dat hu Lez 
gheere / dat den Prieſter Den ſelven ſoude willen ſeghe⸗ 
nen: is tDatter niemandt en is / foo kan hu felbe / het 
teechen Des hH. Erups Daer ober maken / ende niet fog 
feet in Be inedechne / als iude Hulpe des Heeren betrou⸗ 
wen / op dat bp nier bevifpt en worde, ghelyek Aza, bam 

z.Paral.xé. den Welchen Be Schrifture fegbt : : Erde oock in fijne 
fieckte en heeft hy den Heere niet shet ocht, maêt by heeft 
meer betrouwen ghehadr in der medecijnen kenfte. Ende 

ve Wijshepr bermacnt het ſelbe ſeggende: Noch kruyt, 
ncch placftere en ghenas hem,maer u woordt Heere, dat al 

ghefordt maeckt, Dus falbe megben dit Dchict abebes 
Eerem. 17. Deken ghebeupeken: Gheveeftmy Heere, ende ick fal gene- 

fen worden,behoudt my,ende ick ape houden R—— 
hy zijt alle mijne eere. 

Enthoudin Ten derden, als hp ban de vrienden Lefacht wordt, 
sbeban Klee mort hytoonun / dat bp De ſieckte vande handt Godts 
shae oxtfangbt/ brem onthoudende Len klaghen ghelück 

ghefepdris : Dat bp voor ſyne doodt Be HEEN van He 
.s 4 

Sap. 16. 
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hene Die Daer teghenwoordich zijn / eenighe wercken 
ban voldoeninghe / ende boor alde Deuligje Commu⸗ 
nie / ende biechte. 
Ten vierden / hu kan oock tweemaels daechs het exa⸗ Oner ſoeck 
men oft ander- ech ſtjnder conſcientie daer / oft alle der conſcien 
ure: is’ dar hu dit gewoon ís / oft bet felbe oock als- ** 
Ban hem ghewen maechen / ende in Kasten tjdt eenen 
langhen tüdt vervullen. Ende hp ſal bier uyt een groot 
ed ghevoelen / fao voor De ſiele / als voor het lich⸗ 
aem. 
Ten büfden / Bat hu daghelicks Laat / ende naer Sent Eheeſteihcke 

mid dach begheere / Dat men hem iet leſe / upt het levert leſſe. 
bande Oude Baders/upt Thomas a Kempis / upt het 
leben der heplighen / van de deffeningen der ghener die 
kloeckelck de deodt aenveerdt hebben / Waer af ghe⸗ 
fchzeben beeft P. Buſeus / van den ſtaet der ghener die 
ftecben : oft upt P. Arias, ban de tribulatie van het lij⸗ 
den ons Heeren / maer befonder uut den DD. Bertardus: 
oft wel de Pfalmen/ oft eenige meditatien ban De bers 
duldichendt / ende De voorlichtichepdt van Gad al⸗ 
machtich / het Boecksken ban P. Biner van Den trooſt 
der ghener Die ſieck zijn: Ende dat hp hebbe / cete horo⸗ 
tagie bande paffie Chriſti / met geooteletterert gheſchre⸗ 
ben aen fijn bedde / op Dat hp fp ſelben alie uren ist 
hem mogelijck met Godt (oude mog Gen vereenighen / 

ende Gode op draghen. 
Een feften/dat hp esch eenige ſe ententien / aen de haut Ever⸗leggen 

hebbe / de welche hp ſonde magen overleggen. Met deſe bart eaugge 

‚ falbp hem moghen vertrooſten / beſonder als De pijnen f goeze ſenten⸗ 
tien. 

vermeerderen. 

Ghelijckꝰt deu Heere belieft heeſt, alfoo is't gheſchiedt, Tob. r. 
den naem des Heeten zy ghebenedijd:. 

Vwen vyille moer ghelchieden , op deraerden alsin den Matth. 6. 
hemel. 

— heeft moeten lijden ende alfoo gaenin fijne gloe Lucz4 — 

‘Tekheb ghefondicht,ende waerachtelijck mifdaen , ende lob. 35. 
na dat ick weerdich was, en heb ick nietontfanghen. p 

Rechtveerdich zijt ghy Heere ende recht is u oprdeel. Pfal. 118. 
Defen ni=t-{oo ick willz,maer foo ghy. wilt. Mat:h 26. 
Ten febenften/ap dar gn u-felbe naerder tot de doot mira 

an tijdele⸗ 
ſoudt mogen geveedt nraken: Dos ſchickt ten — he kes — il 
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túots ende Wijfelijck ban alte dat uwe tijdelijcke goede⸗ 
ren aengaet/ maeckt cen teftament het welck rede lijck 
ende klaer zyu/ ende nirt eenen oorſpronck zp Van alle 
twee-dracht / ende drzaeght daer in voor al ſorghe boog 
uwe ſiele; gheeft wederom het ghene dar u niet toe en 
komt ende Dat door de handen ban De arme menſchen / 
op dat gu hier namaels ſoudt moghen leben hoe wel 
dat dit beter ban te Bozen gedaen wordt algmen tſel⸗ 
be noch kan ghebaupeken, Want wederom te geben als 
ment ſterven moet / is alſoo veel / als de fpijfe over te ges 
ven: ſoo wanneer de maghe oberladen is / oft als ghy de 
ſelve wiet machtich en zijt ont te verteeren / oft Dat wijt 
Hever hebben; dat onfe vrienden bewaren ende Geudert 
Boor een ontfangen wel daedt / het gene ons anders vã 
onſe vijanden genomen foude worden: oft weleens an? 
ders goedt / onghewillichljck Wederom geven / aen dert 
ghenen Dre dat toe behoort / als ghy niet meer en kont 
beletten Dar hp u bier toe niet et dB inght· Siet oft deſe 
ghelyckeniſſe u De fake nfet wel voez oogen en felt. Det 
gene dat men Godtvruchtichlyck wilt legateren ende 
achterlaten / kan in deſer boegen begramelgck gefchies 
den:te weten aen De ghemenne hups armen / oft tot onz 
derhoudt van religieuſe perſoonen / van arme ſtudenten 
dock middelen ont arme menſchẽ ten houwelick te bes 
ſteden / het vermaken ban der Wercken/aft vercierſel Der 
ſelber / ett. Ist dat den Heere u deſen fin ghegheven 
heeft / dat ghy van der aerden ſcheydende / hem erf ghe⸗ 
naem maeckt / ſoo ſult ghy ghelutkich weſen want al⸗ 
foo ſal h uwen erfgenaem weſen / ende ghy den ſhynen 
Ende gn fult aldus doende / overmides dat gp ver⸗ 
hopt / den Heere gheduerichlijck te loben ende te prüſen 
ni Det hemel / bier al waer gijn hem foo dickwijls met 
u goet vergramt hebt in uwe plaetfe eenen anderẽ ſtellẽ 
Die met het ſelbe Hem hier eeren ſal. Eude is tby al die 
Dat go renen voor· vechter bau fijn rck / eñũ eenen ieve⸗ 
raer van fue eere / ende Die her geloobe onder d onghe⸗ 

loobighe / eñ ketters kan verbreydẽ / in niee plaetſe dooe 

De gratie Godts kont laten / ſoo mooght ghy u Wel cen 

welijck berblijden. Bit faloock konnen gedaen wor⸗ 

ben door uwe nakamelingẽ / Be welcke is t Dat ghp met 

tijdelijcke ende verganckelijcke goederen beenteerdert/ 

faudt de felbe oock konnẽ met eeuwige ende Waerachtis 

ghe goederen vermerrderẽ / ende tot eenige — 
tighe 
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tigbe oeffeninghen berbinden/ het zp aelmoeſſen / het 3 
om alle maenden te cũmuniceren/ op dat uwe erveniffe 
niet ongheheplight en zu maer Bode toe behoorende. 
Gijp fiet/ datmen fijne erf-genamen landt ende ſandt 
achter lact/op datfe de wapenen ende den naem ſouden 
mogen boeren:gip fiet datter heplighe krĳĳghs-ordens 
ingeftelt zijn / dat is / datter ſekere goederë tot dien epnde 
Heit Edeldom teegheepghent zijn/ op datſe aldus tot de 
acffeninghen ban de Godtbruchtichepdt / door het aes 
ban bet tjdelijc profijt gelockt fauden worden: waerom 
en kont gp dit in u bups-ghefin niet navolgen; op dat 
ghp aldus De takomelinghen in de Sodtbruchticheydt 
fout magen onderhoude, Dat fal eenen Geligieus doẽ⸗ 
hp befit beel/dat ho oberlegghe / hoe dat Kp daer beel tot 
ben Deere fal konnen bekeerd, dat hp foecke foodanige/ 
die in fijne plactfe Godt ſouden magen dienen / ende dit 
friet alleert Doo de felbe Daer toe te nooden / mact beel 
meer door t gebedt / ende goet exempel: Ende De gene die 
ha in defer voegen als erfgenamen ge wonnen fal heb⸗ 
bert/ moet hp oock / foo veel als ’t mogbelĳch fal weſen 
guder-houden in den gheeft : ende beſsrghen dat fp hek 
felbe naer volghen. ey — 
Ten achtſten / ick rabe ooc tet achter te laten aen ſhynen Weldoen aca 
bijandt ende aldus re bethoonen/ Dat bp kinderen zijn ſyne bijandip 
gan den hemelſchen Bader/tor den welcken den fiecken 
gepft: want de berbullinghe des wers is de liefde. Rom. 15. 
Ten negenſten / men moet oock overleggen / gelijck in 
Be goederen / wie Dat wu de ampten / die Wp bediët heb⸗ 
Ben / ſullẽn oberſetten Wie Dat daer toebequaẽ zy / ende 
Wie dat deſe ſouden moghen falichljck bedienen / ende 
die de ſelbe niet en ſoude misbrupcken tot ſonden / ende 
quaedt. 
Ten thienſten / maer men moet noch meerdere ſorghe Sorghe hao; 
dzaghen Dat de kinderen Wel opgheboedt worden / ende ſone kds, 
beſorgen / ſoo beel als dit menſchelick mach gefchieden/ 
datfe eeuwelgch feuden mogen falich wefen. 
Ten elfſten / ſunbert uwe ftele in tüdts oock dbodjeene Generale 

generale biechte /f5% dat bit geraden ghebonden wordt Piece 
bart uwen biecht-bader, Is ’r bat ghu eenighe vijanden 

hebt / verſoent u met haerlieden:ende bidt aac dert uwen 
bergheveniſſe: want hierom is't dat het Door de Wetten 
berboden wort dar den Doctooꝛ de Derde vepfe niet Wez 

Ait derom 
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Derom keeren en foude/tot den genen / die fjrer fiele fa: 
lichepdt beracht, 

Ten twaelfſten / epfcht oack in’t openbaer de beplige 
re bij communie / noch ghp en moet niet beladen zjn / wat dat 
scemeni De menfchen feggen/maêr watuwer fiele profütelüc is. 

Als u hugs ſtaet in Ben beant/en ſoudt ghy niet beghee⸗ 
ren / dat men openbaerlyck het Water foude halen: ghy 
zút ſieck naer den lichame / ende gp en ſchaemt u nief 
dickwils ben Boctooz over u te laten komen: onfe fiele 
ts kzanck ende Wp zijn vermödt / dat den medecjn ende 
herder onfer frele tot ons fande komen onfe falichepdt/ 
ende onfen berloffer? Maer fp ſullen feggë/dat ghp (ult 
moeten ſterven. Vaer toe zit ghu gebogen / ende in de 
Werelt ghekamen , Bet iS DickWwifls eene andere fake in 
groote Heeren / ende Princen/aen de welcke de ghemep= 
ne wel vaert is hangende; maer int befondere perſoonẽ / 
en dunckt u niet / dat dit is hem teſchamen Godt al⸗ 
machtich te beljden: Die ghy terftondt daer nacr ſult 
wenſchen / dat u faude belifden voor geheel fijn hemelſch 
bep: / ende in Den dach des oordeels boog gheheele de 
wereldt? 

Ten derthienſten / eyſcht de H.Olie / ter wijlen dat ghy 
en. Olie. och u bolle berftant gebruyckt / ende is't dat betu mo⸗ 

ghelick is / antwoordt op de gebeden der B. Kercke:ten 
—— verweckt in u berou tot elche ſalvinge:daer na 
bedanckt Sodt/ ende doet u leſen denavolghende be! ijs 

Verdieninge deniſſe. Ende ſlaet neerftelijck ld ick gheſent 
berafiater, heb alle de ghelegentheden die ghy hebt om D'aflaren te 

verdienen /tert opfichte ban He Gie Wijde medailltensoft 
ge Vergaderinghe/ oft de ordre daer ghy inzit. Betis 
boorwaer ſeer on-Wijfelijck ghedaen, De ſelbe te veron⸗ 
achtfamen / endete Willen grouwelijcke pijnen onders 
Wozpen wefen/Die qhp met een kozt ghebedt / hadt kon⸗ 
ner ontkemen , Bock en berdient niet alleen d af latent 
felber/maer eyſcht / oft Doet door iemandt eyſchen / datſe 
als ghy overleden ſult zn / ten opſichte ban de medail⸗ 
lien/ u d'aflaten toe Willen voeghen. Ende laet oock de 
gheleghentheydt ban te biechten niet voor bp gaen / niet 
upt eertige benouthepdt ban conſcientie / maer upt eene 
begheerte am Gode te behaghen / ende de gratie te bets 
meerdere, Dus als ghy de gelegẽtheyt ban eenen biecht- 
Bader (oudt hebben / (oudt ghp oock alle Hagen konnen 

biechten? 
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biechten / ende beſonderlijck als de doodt aenftaendeis. 
- Ten bierthienften sonder houdt ren eerften / op het als 
der-neerftichfte de ghehoorſaemheypt / is’t dat ghy Beli: 
gieus zijt: want bit is eene alder-aenghenaemfte offers 
hande aen Godt al-machtich. Ten tweeden / ent klacght 
niemermeer ober iemanden: en begeert niet beſonders / 
nach en laet het felbe niet toe / maer ocffent de armoede, 
Cnde gheeft in tijbts in handen ban den Oberften, alle 
klepne dinghen die u aen-gaen! Ten derden/ wacht u/ 
foo beel als t mogbelijck fs / dat gip niet bloor gheſien 
en ſoudt worden / ende begheert Dit ban den Heere / tet 
liefden bau de fupberbhepdt. Ten vierden / bidt de ghene/ 
die u komen beſoecken / datſe de faken/ Die gp door us 
elven nieten kont bedienen / boor u faudeit willen deë; 
ghelijck zin mediteren / ſingen bet hoochWeerdich hey⸗ 
ch Sacrament groeten / llechte ende verworpen offitien 
bedienen, Ten vüfden / biecht u/ ende communiceert / 
is't moghelich alle daghen. Daer naer leeft den Confi⸗ 
teorsende de Litanien, Ten feften/bidt dat de ghene / die 
komen befaecken/uiet goedts Willen leſen / beſonder⸗ 
lück unt het heylich Guangelie/ ende ban het eeuwich 
leben. Een ſevbenſten / eyſcht de benedictie 's morghens 
ende des abendts ban den Priefter / oft ban den Obers 
ſten / ende daet Het felbe foo Dickwijls als ghy eenighen 
dranck moet ùt-nemen, —R 

Ten vüfthienſten / beſorght altüdt booruſte hebben 
eenighe devote beelden / maer voot al/ het crucifix / ende 
heft dickwüls u herte op tot Heit Heere. Ben h. Teeraer 
Zuguſtinus hadde de feben Pſalmen upt-abefchzcben/ 
Gie ha met groot bevou las / ſegghende: Dat eenen Chri⸗ 
fien menfch fonder penitentie niet en behoorde te ſter⸗ 
ben. hier na voeght daer bp dat ommige mang, als fa 
de doot gebaelden te geraken, ja ooch ſomtits te voren 
hebben hunne hups-brouwen ende kinderen upt hunue 
aoghen doen bertrecken/ op datfe haer t' eenemacl met 
Godt den Heere fonden moghen beveenigen/ ende haer 
ghehee ljck fauden af-trecken bart wereldtſche faecken, 
Want dert genen / ſeght den h. Leeraer D.Auguftin; Die 
bande fieckte ober-ballen wordt / ende berbaert is door 
de püne / ſal ſeer felben gheraken tot eerte opzechte bol: 
doeninge / beſonder als de kinderensendede hups-brous 

we / die hy onmatelĳc bemint et daer tegenwoozdich 
ti 2 zün 

Lieſde ende 
oefſeninghe 
der gyeuooz⸗ 
ſaemherdr⸗ 

Debvotie tot 
het crucifix) 
cube herligbe 
eelden. 

Auguft. de 
peenic.dift. 
7.c.Nullus. 



358 Den III. Boeck. Het XIX. Cap? 

zin / ende dat de werelt aenlockt. Gebruuct alfdart man? 
nen dte opzechtelijck goet zjn / die magen helpen om u 
tot de doot gereet te maken:bebeelt aen ſoodanige per? 
faonen uwe fiele/die forghe Dragen boor hare epgen ſie⸗ 
le Het is voorwaer peijfens weerdich / eñ defe perfoont 
behoorden haer hier tgemiet snachtſaemlyckte begevẽ 
maer ter Wijlen Dat dert tÿt toe laet / ſoetelijck den ſiec⸗ 
ken / naer dat het gheleghen is / met deughden te bercie⸗ 
ren / ende in De ſelve te ſterrken. Gijp ſult u oock mogen 

Shzedencke⸗ laten boor ſtaen Dat de Heyligen rontſom u bedde zijn / 
niſſe der Hh. eñ baoz alde H. Moeder Godtes / die al anſen trooſt is: 
als jl fe te: onderhout dit ſorch vuldichlije / eñ maeckt u bier toe gez 
ZD wendt ter wijten dat gp nach wel te pas zijt/de Berti: 

ghen op Defe maniere / ghelick oftfe tegen woozdich wa⸗ 
ren / aen te fpeeken/sende u aen haer te bebelen, 

Syebrupch — Een fefthienften /beforght dat u iemandt dickwils 
kaan Det Dis met wijwater befproepesende u Godtvruchtighe fchiet= 
kaatst. ghebedekens in uwe oogen blaſe Waer doo: ghp foudt 

meghen bermaecht worden inwendich lick; al ift oock 

dat ghp gheen teecken vaat leben en gheeft. Want bier 
Booz worden de fiecken feer verheught / alift dat fp het 
felbe niette kennenen konnen geven, Maer men moet 

Oeffeninghe als dan / boor al oeffenen het gheloove / hope liefde ende 
ee ad berou:ende hierom ift geraden te leſen De twaelf axtijce 
orig |_kelendes geloafs/ende debote berfuchtingen tot Godt / 

*__ Befonderlijck bp eẽ vergadert upt de Pfalmen/de welc⸗ 
ke bal zijn ban De liefde tot Sodt/ende ban betrouwert 

Marc.rz. ende leetweſen / oft de naer belgende affectien: Ick gez 
loobe/o heere / ick betrauwe in u / ende ick beminne uf 
upt gantfcher herten/upt geheel mine ſiele / uyt gantſch 
min berftant/ende upt alie mijne krachten. Och oft ick 
u nimmermeer ct hadde bergramt ! Want ban w/ in u/ 
ende tot uwer ceren is het al, 

Swots-kuſ⸗ Bemerckt / dat het profütelijck is / alſoo langh als ies 
ſuige van het mandt wel te pas is/ hem te voorbeeldẽ / ende voor oo⸗ 
Trucifx. ghente ſtellen het Crucifix:ende kuffen/ ten eerſten De 

beeten met Maria Magdalena / upt een oberbloedich 
ende minnelijck berou: Ten tweedẽ / de knien / de welc⸗ 
ke den Koninck der Koninghen om mijnen t'wille gez 
boogbt beeft in fijne menfch-woedinge ende paffie/ cit 
oeffentuin het gheloobe : Ten derden/ de handen/ de 
welcke hp open ghedaen heeft /ende ons berbult mat 

) alberlen 
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alderlen benedictie/ende berweckt de hope: Ter bierdẽ / 
Betherte/ende Be fyde/ende berweckt upt gantfcher hers 
ten/ affectien ban lef de / ende worpt u in fijne handen 
meteen bolkomen obergeven / eude bernieuwt uwe bez 
loftenr/is’t bat gp eenen Keligieuns zijt. 

Bemerckt neerſtelick dar Det alleen/ al waer't dat u 
alle andere dinghen ontbraken / tat uwe falichepdt gez 
noechfaem is. SEN 

Bemercit hierenboben dat her gheraden is als gn Geffeninghs 
gaet flapen/met den Beere een berbont te maken/ ende bor Di flack, 

„belden / bat alfoa dickwijls als gp fult uwen aeſſem 
berhalen/ foo dickwijls oock ſondt mogen upt liefde 
na Godt berlanghen / ende felven Gode opdraghen/ 
het welck faude mogen ghedaen worden int He bereeni⸗ 
ghe ban alle be berdienften onfes Dalichmakers/ ghe⸗ 
lück oock Be begeerten ban het gene Dat rot de falichept 
noodtſakelijck is/ende de Banckfegginghen voor ontal⸗ 
lÿcke ontfanghen wel-daden; op dat gip alfea op dent 
wech geftels zijnde, (oudt mogen beginnen het ghene 
dat ghu in u Vaderlandt ghekomen zijnde / gheduriche 
ick fult volbrenghen. 
Een laetſten / als den tüdt ghekomen fal wefen / Waer Bereydinghe 

‚toe alle tijden ons berleent zyn / waer aen onfe eeuwich⸗ tot de laetſte 
bept falhangen/ dat den krancken hem ſoecke te berees UE 
nighen mert Godt / ende dat hp daer toe het crucifix vaſt 
ombhelfermet der herten / ende oock met fijne acmen is £ 
hem magelifck/ ende houdende Be keerffe met d' andere 
handt / ſegghende: Ick beminne u /a Deere Fefu/ uvt 
gantſcher herten / ende dat hu hier in volherde / tot den 
epnde „ae tot in der eeuwichendt toe Amert, Ende dat 
Go dickwijls herhale ende fegghe / Ielus, Maria, op Dat 
gp foude mogen bollen aflaet berdienen. 

‚ Yandebekoringhen, dieden menfch in de fieckten 
plachten te over-komen,ende de reme- 
diien daerteghen. 

pete is / ban het gheloof: welcke bekoriughe men Bekozinge 4e 
moet berachtert/ ende in geender manieren bier tez BM: geicofs 

gen diſputeren / maer men moet fijne ooghen op waerts 
tot Godt ſtiexen / ſeggeude met graate liefde: Ick geloove, Matc.9⸗ 
Heere, helpt mijne ongeloovicheyt. Ick gheloove her ghene, 
dat de heylighe Gatholijcke Kercke ghelooft, endeanders _ 

ND idee lii 3 nict. 
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Tegen de ho⸗ niet. De tweede / van wãhope / maer eene oprechte biechz 
pe te gheſproken / ende verweckt hebbende berauw / foa eit 

hebbẽ wn geer oorſake om te vreeſen: Daer zhuder meer 
emedie tegẽ Hoer ons/dan tegẽ ons, Gude aengeſien dat her onmo⸗ 
Wedope. gelijck is / dat den menſeh alt gene / dat gepaſſeert is / in⸗ 

dachtich kan weſen ende dat hy de tegenwoordige om⸗ 
ſtanden / ten opſichte bart berfchepden verſtroythedẽ / die 
mert niet en kan bemercken / ende hetghene dat toe ko⸗ 
mende is gheenſins ent kaat voorſien; ſoo leert dat dit 
alleen ban noode is / Dat gp ter goeder trauwen / ende 
rechtſinnelick / het ghene dat uwe falichendt aengaet/ 
ſoudt vervoorderen / ende beveelt de reft aen de Godde⸗ 
lücke goedthepdt. Alte geoote benauthepdt / en is nopt 
profitich: eens deels door dien datſe den menſch meet 
ontſtelt / ende min toelaet / te letten op het gene Dar fijne 
ſalichent aengaet: eens deels door dien Dat fp niemer⸗ 
meer de Godlüicke rechtbeerdichepdt ten vollen en kon⸗ 
nen boldeen/maer moeten teit langhen lactffen op fijnt 
bermbertichepdt betrouwen. Boots oock door Dien dat 
als wy't al ghedaen fullen hebben / moeten belijven/bat 
tou onnutte knechten zijn / ende anders niet hebben en 
ſullen / ende overſulcks moeten ter goeder trouwens 

Teghenwoor ende met menſchelicke neeeftichepdt gheruft zin, Ten 
er tweeden / bemerckt ette let op uien WD. Engel/de Dene 
SN ligen uwe bewaerders alg oftfe hp u aren / ende Boog 

al/ap De B. Maget Maria, die al onſen trooſt is / welc⸗ 
ke Benlige ban uwe verbeeldinge op eene ſekere plaetſe 
elck in't befonder geftelt zijnde / ende u bedde omringe⸗ 

Teghenwoor lende geljck rontom Bet bedde van Salomon ſtonden / 
dichcyt Gers ſebentich ſtercrke mannen) wilt aenroepen Ten derden⸗ 

booral dencht dat Godt / almachtich Lr uis/ ende ghe⸗ 
bruuckt dickwiÿlsſosdanighe Schiet gebedekens / die u 
ſouden moghen ontſteken tat een betrouwen van Godt: 
ghelick zĳn. 

Pfalm3o. Inu Heere hebbe ick ghehop't, ick en fal niet befchaeme 
vvorden inder eeuvvicheydt. * 

lob 13. Oock al floeght ghy my doodt‚o Heere Ieſu, ſoo fal ick in 
* u nochtans betrouvven. 

VVeeft gedachtich Heere, met vvat eenen koftelijcké prijs 
dart ghy my gekocht hebt‚u behoore ick toe, maect my falich. 

O Iefu,alle mijne hope ende mijne toe-vlucht,mijnen be- 
Pûala6, hauder ende mijnen verloſſer, alist datter heyren teghen my 
RA | | opftaen 
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‚ @p-ftaen,foo en (al mijn herte niet vreefen, is’t darter eenen 
ſtrijdt teghen my op-ftaet, daer in ſal ick hopen. 

Maer my is °t goedt den Heere aen te kleven, te ftellen in Pfal. 72. 
den Heere Godt mijne hope. 
Daer wozt eere andere Bekozinge gebonden ban ber: Tegen de bes 

metenthepdt ende bedroch / Die ghu (ult moghen ver⸗ osn ine 
winnen / andtwoordende met den Propheet: Ick ben cen — 
bede!aer ende arm,den Heere is voor my beſorght, ( als oft sd: 
bp wilde ſegghen: Ack en ben niet ban’t ghetal der ghe⸗ 
ger Die fulcks toekamt)den Heere draeght ſorge voor my; 
ick fal den Heere fien in tlandrt der levende, ende dat is my 
ghenoech Maer de bermetertthepdt kan lichteljck bere 
wonunen Worden met Godts geatie/is tdat men alleen 
overleght / dat den menſch niet en Weet oft hy De liefde Eccles. 
oft den haet weerdich is. Wie falder doch ghebonden — 
wordẽ / die niet met vecht beſchuldight en (al worden vã 
den Heere ende den JÀrince het ſüne gheſtolen te heb ben/ 
als hu fr-felben bermerelijs te beel toefchzijft/ende op ſu 
felben ſtaet / ende het gene dat den vechter toegefcheeben 
maet worden / tat hem trecht / aengheſien Dat alle onfe 
rechtbeerdicheden zijn / gelijck ’t laken der maenfuchtiz Iſaiæ 64. 
gher brauwen/ende dat ons geboden wordt oock bande 
bergheben ſonden fonder bzeefe niet te weſen / behalven Eccl. s. 
Bat den Deere Gier af gheſendt heeft: Ick en fal mijne 
glozie eenen anderen niet ghebeit? feght dan met den 
Pꝛopheet: Niet ons Heere, niet ons, maer uvven name gheeft de Pſal. us. 

1OrIe. 

Ghy hebt her al in ons ghevvrocht, o Heere. 
Als-ghy ghedaen hebt al dart u bevolen is, (oo fegghet: Wy Luc.1 7. 

zijn onnutte knechten, 
VVat is den menfch dar ghy fijns ghedachtich zijt, oft píal.8. 

den Sone des men{chen, dat ghy hem befoeckt? 
Betis peafjeelifjck onfen Dalichh-maker t'omhelſen / 

hem baft te hauden met minnelücke om-helfiggen/ 
ende in ſulcker voeghen fjnen gheeft in fijne banden te 
bevelen, 

Belijdinghe van den ghenen, die 
op fijn fterven light. E 

O Alder-bermbhertichften vader mijnen Godt fiet ich ben u 
ſcbepſel, ghekocht met u dierbaer bloedt vanuwen een 

li 4 ghes, 
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ghen Sone, ende ick kome tot u mijnen Schepper , om Wien ich, 
shefthapen ben, om Wiens wille ick gheleeft hebbe, om Wiens 
ende in Wiens handen ick oock begheere te ſterven: ick kome tot 
#u‚tot wien ick duyfentmael verlanght heb; ick kome tor u mijne 
ruſte, mijne hopes mijne liefde, ende de begheerte mijnder oogen. 

Plal.mg. _ PVee my,dat mijne pelgrimagie verlengbt i,ick heb ghe woont 
met de bewoonders van Cedar; och oft ick met den Apoftel 

Tim.4. Paulus mochte fegghen: Eenen goeden Strijdt heb ick gbeftreden, 
den loop heb ick vol-bracht; voordt-aen vvordt my bewaert dè 
kroone der vecht-veerdicheydt,die ghy my weder gheven fult, o 

Betrouwen recht-veerdighen Rechter!O Vader der bermherticheydt „al is't 
ov Godt. _ dar ichden minften ben van alle uwe diftipelë ende onweerdich 

uwen fone ghenoemt te Worden; ick kome nochtans met ecn 
groot betrouwen , ende Worpe my in de armen van uwe ließ 
lijcke ende minnelijcke voor-fienicheyt ende gbenade,ende het i 

Leedt·weſen. my leedt, dat chu ſomwilen verlaten heb, die de fonteyne zijt - 
van de levende Wateren,dat ick van u gheweken ben, die mijn 
leven zijn,die allen oogen-blick als oftghy alle dingen vergeten 
hade mijns nochtans ghedachtich zijt gheweeft. Och oft ick 
niemermeer en hadde vergramt mijnen Godt den Godt mijnder 
herten, ende mijnen al! Ontfangbt, uyt het binnenftemijnder 
herten, „defe mijne begeerte,ter vvijledat het noch den tijt van 
ghenade , aen-fiet my ende Weeft mijns ghenadich , vVantick, 
hope dat ghy Wel vveet,‚omijnen Godt, dat ick u meer beminne 
dan mijn eygen ſelven, ende boven al datter is, oft fonde konnen 

Tima. vveſen. Ick voete vviedat ick ghelooft beb, ich vvete dat ghy 
Phalso. machtich zijt den pandt mijnder herten te bevvaren ick vveet 

dat ghy een ghebroken ende ootmoedich herte niet en fultver= 
achten oft verstooten : vvant ick ben chereedt, Heere, ichben 
ghereedt om uvvent vrille te doen. Ickvveet dat ghy bemint de 
ghene,die u beminnen, ende tot den felven fult komen, endetot 
nemen. O ghelucktghe ure,alsick verloft fab pvorden van dit 
Stervelijck lichaem!als ich tot u fal bomen, vvaneer fal dit vve- 
ſen, dat ghy my fult komen vertroosten? Maer ick vertrecke,ich, 

_begheere uvve Goddelijcke goeätheydt in dit dal der tranen uyt 

geni (cher herten op te offeren een facrtficie van af fanghen, *F 
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dat ghy my na der handt falicheydt foudt willen verleenen. Ich Danck-fege 
bedancke u dan duyfentich duyfentmael , dat ghy van der eeu- Shade, 
Wicheyde u gheweerdight hebt minnelijck, mijns ghedachtich 
se Wefen, ede op cenen fekeren tijdt my te fchapen naer u 
beelde , ende als de valheydt des tijdts ghehomen Was, met het 
dierbaer bloedt van uwen eenigen Sone my te verloffen „foo 
dick-Wijls my mijn fonden quijt te fchellen „ende uyt de duyfter- 
niſſen der fonden Weder om te brenghen in u Wonderlijch licht. 
Maer Wat fal ick u Weder om geven,‚o Heere lr s v‚dat ghy my 
foo menich-mael gefpijft hebt met u beylich lichaem endeu dier- 
baer bloedt, voor alls de moeyeljchheden van u leven, ende w 
lijden; wart ſal ichu Weder om gheven, o Bruydegom mijnder 
fielen, mijnen alder-liefffen?den af-grondt van mijnen niet ende 
van mijne ellenden , aen-roept den af-grondt uwer goedtheydt, 
ende oneyndelijcker hefden in ſtemme van de vijf fluyfen uwver 

_ bloedigher Wonden : Want hier in is al mijn hope ende mijn be= 
trouwenshier om endeten opfichte vanuwe onghemeten berm- 
berticheydt, al is't dat ghy my Wilt doodt-flaen,foo fal ick noch- 
tans in u betrouwen, ende ich Weet Wel, o oneyndelijcke liefde 

wijnen Godt dat ghy my niet en fuit befchamen, maer dat ick or, roe ende 
uwen heylighen naem fal belijden. VViefal my verleenen dat vierighe ber 
ick u over fulcks mach om-helfen met d' affectie van gheheel het SPEREN 
hemelfch heyr, van alle d’ Enghelen, Heylighen „ende ooch van 

avwe heylighe Moeder; op datick u met de ſtemme vanalle de 
creaturen t° famen fonde moghen loven, ende groot maken! 
neemt mijn hertetot mijnen brandt-offer , het Welck ich u nu 

gheheelsich over gheve :mijneooghen , datfeu alleen, ende in u 
alle andere dinghen aenfchouwen ; mijneooren „ op datfe nie- 
wandtsanders ſtemme en kennen; mijne tonghe ende lippen, 
datſe u ſouden moghen loven ende dancken ; mijne handen, op 
datfe uſouden moghen omhelſen; mijne voeten „op dat ich tot- u 
foudemogen komen.Ten laetften, dat alle mijne lidtmaten ende 
beenderen ſouden mogben fegghen : Heere Wie iffer uwes ghe- 
lick? Dat mijne fiele groot make den Heere , ende mijn binnen- 
Se , fijnen heylighen naem : ghebenedijdt mijn fiele den Heere, Beearen vi 
ende en vergheet fijne weldaden nist.Ich perfake alle tijdelijcke —— ut 
pr lis 5 ende © 
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ende vergamkelijcke dinghen , want ich vindet al in u alleen, 
Ick verloochene my ſelven, Want ick behoore u toe, ende ick, 
levenu „niet ick, maer ghy leeft in my Christe leſu, ende ick, 
beminne u uyt ganfcher herten,uyt gantſcher ſiele, uyt gantſch 
mijn verfbandt, endeuyt alle mijne krachten. Stelt my dan nef- — 
fensu , ende datter home Wie dat het ghelieve , ende vechte te- 
ghen my : endeoft het foo quame, dat ick door de grootheydt 

— mijnder fisckte,oft door bedroch van den vijandt anders dochte 
ĳrnghe : k ô ER 

Beg gelooie. Oft feyde, ‘dar her-rocpeick van nuaf „ende ich belde in uwe 
| Goddelijche teghen-Woordicheydt,o mijnen Godt, ende o alder- 

heylichste Moeder Maria ende alle Godts Enghelen, dat ich in 't 
Roomfch ende Catholijck_ghelaove begheerte te leven ende te 
flerven : Ende ick betrouvve in mijnen Heere mijnen Godt al- 
leen, in fijne verdienften, ende beminne berm boven alle dinghen 
uyt ganfcher herten ende ganfcher zielen, ende ick begeerè hem 
te beminnen tot bet eynde mins levens toe. AL het ghene dat den 
vijandt my hier teghen fal ingheven, en houde ick van geender 
pveerde, maer ick, verfake, verloochene, ende vervloecke dat in 
upve vierfchare, o mijnen Godt;dit boude ich alleen voor mijn 
telament „ende mijnen siyterften vville in dendach des oor- 
deels, het pvelck ick gereedt ben met mijneyghen bloedt tereec- — 
kenen:ende daer voor, ghelijch oock voar 4,0 mijnen Godt „duy- 
fentmael de doodt teſterven, op dat ick voor u foude moghen le- 
ven, voor den vvelcken alle dinghen leven,dat ick voor u ſterve 

o alder-foetsten Ieſu, die om mijnent Wille u ghepveerdight hebt — 
te flerven, 

Her XX. CAPITEBL 

Contemplarie van het eeuwichleven, heteynde 
van onfen wech, 

_Het v.voor-bereydefel genfchoutnt dert hemel open / ge⸗ 
lück boben beweſen is in't beeldeken Gan de eeu⸗ 
ebi dt / oft Gan Be blüdſchap Die vat De deughdt 
peupt. 
Het z.bidt den Heere / dat hu uwẽ wech al-foa mil 

ſtieren / dat zjn moogt komen tot het eeuwich le 
ven / ende tat het eunde / waer toe ghu gefchapen zit. — 

Het. 
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HEtr-point Bemeeckt gelůck oft ghu DE hemel open Beertijckent 
faeabt „ende ahelöek op eenen hooghen berch ban t vijcke 

abeftelt zunde / fiet hoe Dat de menfchen op Dev aer⸗ “PP 
Den Gerfchepdelijck arbenden / ende ober -leaht 
waer toe dat alle defe moeten aen · ghena men mars - 
Den / ende Dat men fp felben ſtelt in foo Geel pevijcites 
len. GShu fulter ſommighe ſien / die alg Door eenen 
fchoonen wech / geljck tvaps-ahemift op-klimmen 
tat eeven ende oock fult ghu fien berlangbhen om tot _ 
Koninckrycken te moghen ahevaken : flaet daer 
aer uwe oogen tot den hemel Die open ſtaet / ende 

hoogt den Heere ſegghen: Komtende befit het rück / Mach. 26. 
welck u berendt is ban het beghinfel des wereldts / 
ende’t welck ghu dagheliücks bidt Dat u ſoude mo⸗ 
ghen toe-komen. Maer bemerckt tat Dit Gao? een Overvlsedic⸗ 
rück is. Ten eerſten / hoe ober bloedich ban boltke. bezoe ee in 
Iſſer eenich ghetal Gan fijne mans ban oorloghe? poodercn. 
feat Job. Lenfchoutot de chooren der Enghelen / °° 
ende foa veel Bepliahen Gan d'andere 5de / ende 
aen fiet daſe / niet als borghers alleen / maer elck 
in't befander ale wüſe Koninghen / ende weet datſe 
ſeer wüs ende machtich zijn / ende Dat have macht 
berre ende breedt ſtreckt. Hier om is't Dat onſen 
Salich-maker ghenoemt moedt / den Koninck Der 
Koninghen / ende hu belooft u / fegahende : Soo 
wie berwint / Die fal Defe dinghen befitten / en⸗ Apoc.ar. 
De ick falhem ceren Bodt oefen / ende hu fal mu 
eenen ſone zijn. Ende weder: Doo mie berwintick Apoc.s. 
fal hem ghebbeen te fitter met mp in mönen throon / 
ghelyck ick oock berwonnen hebbe / ende abefeten 
heu met mijnen Dader in ſÿnen throon. Ten twee: Goederen eñ 
den / hoe Geel goedẽ datter ín Dit rjck te binden zijn. rycdommar 
Daer is eene ſeer groote macht: want al Get ghene bes heameie. 
dat de geluckſalighe wenſchen / verkrÿghen fn. Den 
ghenen Die winnen ſal / ſeght den Beers ſende bewa⸗ Apoc. 2. 
ven fúne wercken / Die ſal Gu macht geben ober Geel 
bolcken.Delj hoe Beel rjckdommen ende twel-Initen 
zin Daer te Ginden! ende fupber ende ongemengelt 
ſonder eenighe miferie oft ellende + ende hoe won⸗ 
derlick ís hier in De wereldt Iet goet met het quaet Horm.ss. 
—————— ‚En ſlaet uwe ooghen niet /ſeght Den ad pop. 
Chꝛuſoſtomus Jop de Ronincklcke ee Antioch. \ licatie eN op den, 
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ep den ober · bloedt ban ſorghe: noch en heftet fw 
Purper kleedt niet / maer ſÿjn ftele donckerder Dan ’t 
purret: De kroone en omcingelt foo nau fu hoofdt 
niet / als De forahauldichent fijn ziele. Bemerckt nu 
eens / met wat eenen arbendt dat men (founder goedt 
oft guaedt aen te ſien )ſtaet om tot hoogheden te 
gheraken; daer om ghu / deet doch doock ghewelt om 

Matthiu. tot het rück Der hemelen te gevaken/ ende nemet in 
Maich.s, met den gheweldighen: Ende ſtelt het ſelbe Hoog al/ 

ende verſmaedt alte üdelhendt ende glorie deſer 
Roſtelůcheht wereldt doord armoede. AE 
pesvemers „ Heee point. Bemerckt ten eerſten / Dat andere in 
(che Jeruſa⸗ deſe wereldt met eene on verfadelijcke hegheevtijcke 
lems. heudt ghelt ende goet bergaderen / ende nimmer⸗ 

meer en ſegghen / het is ghenoegh : maer bemerckt 
— wat rückdommen dat u ghereedt ghemaeckt zjn 

in De ſtadt Lan uiven Sodt. De poorten ban Fee 
ruſalem Die u helooft zün /fullen ban ſapphiren 
ende ſmaragden ghetimmert worden / ende ban ke⸗ 
ſtelücke gheſteenten alle den om ganck Gan hare 

apoca mueren ; ende De timmeragie Ban Garen muer van 
Den ſteẽ Jaſpis / maer De ſtadt was ban ſupber gout 
ghelick fupber gelag / ende de fundamenten van de 
ſtadts muren waren met alder lenkoſtelijytke ghe⸗ 
ſteenten verciert / ende elcke poorte was npt eene be⸗ 
ſondere peerle / ende De ſtraten Der ſtadt maren ſuu⸗ 
Her goudt; ende dit wordt hoor uw gheteedt ghe⸗ 
waeckt / ende wordt u gheoffert . Ist dat Dit maer 
is / waer blijft gyn ghierighe / ende die in deſe we⸗ 
velde ſtaet na gheldt ende goedt:waer om acht ghu 

Her rj Gods de Aerdeder dooden meer van Der lebender eenen 
Bordt dheie⸗ boet aerde meer dan de ſchoone ſtadt Jeruſalem? 
ken met eenẽ Bemerckt ten iweeden / hoe Dat onſen Heere onſen 
— Godt/as dat hu ons herte af ſoude trecken Ban De 

se rijtckdomms bu een teſchrapen / het vijck der heme⸗ 
len vergelekẽ heeft hp eenen tijzefaor Die in Ben ats 

_ Ker verborghen is / welcken den menſch binden⸗ 
de / verboruht / te weten / door daodtmoedicheudt / eñ 
verblüdt zynde / gaet / ende Koopt den ſelben acker: 

Met eene ka deſen tijzefoar is de Godtheudt. Hp heeft deſen au⸗ 
ſtelcke peec · derwerf bergheleken bp eene Koitelijcke peerle / De 

welcke ist Dat temaudt begheert te koopen / En 
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Alle Dingen berkoopen. Bus Chrijten menfch/is’t 
Bat ghu et al hebtin eene peerle / ende in een thre⸗ 
faog deſtoten;:waer om ontſtelt ghu u foo ſeer / waer 
om züt ghu in verſchenden ſaken gedenlt/ aen ghe⸗ 
ften datter een fake ban noode iswaer af Komt het 
Datgĳp tdelijcke ende verganckelcke rückdom⸗ 
men meer acht/ Dan Die u eeuwelütk bertudt 
zjn? | : —6 
Het z. point. Bemerckt Dat ſommighe andere in Demeifdhe , 

ſulcker boegen tat de begeerlückheden Des vleeſchs wel lugten. 
ende De welluſten trachtẽ / datſe hier door oock hare 
eere ende goederen berquiſten naer bemerckt ghu 
dat u in den hemel een paradis oft luſthof berendt 
is / verbult met alderlen genoechte ende welluſten / 
waer mede Den Dader der bermhertichendt die 
plactfe boor u verbult heeft / waer af Den Koninck: 
ücken Propheet Babid al dus ſeght: Su fulien PAl3s- 
Ddroncken worden Gan de ober vloedichendt uwes 
huus / ende met den bloedt uwer welluſtichept ult 
ãhuſe te drincken gheben. Den heere falfe ſpÿſen 
met het broodt deg ſebens ende des verſtants / ende 
met het water Der ſaligher wf zendt ſal huſe dronc⸗ 
Ken makẽ. Bemerckt aldaer De maeltijdt deg bruu⸗ 
lofts ſoo rückelck ende ober-Bloedelijck gievecdt 
abhemaeckt/dat Ffaias fegijt: Gheen aogheen Geeft Iaiæ se 
gheſien / noch ooze ghehodrt / noch in Des meuſchen 
herte en is niet op-gekomen/’t ghene dat den Heere 
bereudt heeft Den genen Die hem lef hebben: Leght 
tn De weegh ſchale / Den trooſt Dre de wereldt mede 
brenght / ende daer tegen Die eeuwelijck ſullen Due: 
ven / ende treedt in de ghenoechten uwes heeren. 
Maer op Dat ghu beter ſaudt moghen verſtaen de Sraatherdt 
grootheudt vãn de hemelſche goederen / vereenight —— 
ü ſelben / ende ober leght welcke Dat hare lenghde / 
breede / hoo ghde / ende diepte is· De lenghde is ſoo Bare lende 
danigh / datſe eeuweljckſullen zÿn; gheruſt ende on⸗ 
veranderlijck / ſu en ſullen in Dev eeumicheudt / noch 
door Den tijdt / noch door het ghebruucktẽ / noch door 
eenich berdriet bermindert vorden . De breedde is Bt welde 
foo groot / datſe alle gheluck in haer beftunt Pttnelck oe 5 
het bevitandt kan begrijpen / oft Den wille begeeren. 
Ja dat meer ig Det verſtandt (al verbult WARE 

odt 
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Godt die Het opperſte goedt is: want Dit is het éen” 
wich leben / dat fau kennen den eentghen waerach 
tigen Godt / ende den genen Die ghu geſonden hebt 
Jeſum Chriſtum: hier ſal oock bp gheboeght wor⸗ 
Den een bol Komen vermaeck ban alle De fine. De 
rechtveerdighe ſullen alle-ghelóck blincken gelück 
De fonte / ende ſu ſullen de ſchoonheudt ban De lep: 
lighe ſtadt van Jeruſalem aenſchouwen: fp ſullen 
aen-hooren ghedurichlück ſinghen Alleluga/ ende 
eene ſeer ſoete melodie, fp ſullen ſonder op-houden 
Godt al-machtich heeren, loben ende dancken / jae 
ſelbe vock haren eughen lof / na het upt-mijfen van 
deſe Schrifture: Welaen goedẽ knecht jer ghetrou⸗ 
wen / want gl ober luttel goedts getrou hebt ghe⸗ 
weeſt / gaet binnen ín De bljdſchap Des Heere: (a ſul⸗ 
ten inſgelÿcks fmaken eñ ſien / hoe foet dat DE Heere 
is / eñ fullen eten int vijck Gods het broodt Det En: 
gelen ’t weick alle foetichent in hem heeft: ſu ſullen 
riecken eenen aldev-lreffeljekften reück: eñ (oa beel 
als’t ghevoelen aen· gaet / dit enn fal Door gheen rou⸗ 
wicheÿydt gehindert / maer ſal ſoetelijck ſonder eent⸗ 
ge oneer obergoten worden. Voorts bemerckt neer⸗ 
ſtelück hoe verheben Dat De hemelſche bljdfchappe 
jutten weſen; Daev en is niet ban Godt gheſthapen 
Dat hier bp te geleken is. Want de gheluckſalighe 
gerijeugen haer in Dodt eñ in fijne goed. Ten eere 
ſten Die inwendich zón gelijt zijn macht wüſheut 
goethent / milthent / ſoeticheyt ende ſchoon heut: Ter 
tweeden / untwendighe / te weten Gan De glorie / De 
welcke hem toekomt ter oorſake vã De weerdicheut 
ban Be menſchelijcke nature vachriſtus onſen Da: 
Tichh-maker/ bande volmackthept Lan de D. Maget 
Maria / upt De ſchoonheydt Ban de triumpherende 
kercke / unt De Gromichepteft victorien Gan be (Erie 

dende / ten laetſten upt alt ghene Dat in De wereldt 
fchoon ef untnemende is. Ban defe goed Die Godt _ 

aen gaen / verblÿdt haer de fiele meer Dan oftfe haet 
engen waren want ſy bemindt hem meet Dau haet 

ſelden / ende unt alle have kvachten. Ten laetſtẽ / ſiet 
wat eene Diepte datter is van Den hemelſchen teer 
foorsende ban Den af-arondt ſÿnder goedtheudt: (B 
{8 oneundelÿck / ende over-fulcks fullen daet ven pad 
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der eeuwithendt al-tdt nieuwe ende nieuwe blijd- 
ſchappen den gheluckſalig hen tae-komen. — EN 

Het 4-point.JBemerckt ten eerſten / dat ghu uiet al: — 
Teen een rück Dev hemelen in Den hemel (ult vbinde gerne 
maer foo Geel alg Daer gheluckſalige ſielẽ gebande 
fullen worden. Want behalben Datfe waerachtighe 
hemelen genoemt mog? wordẽ / eñ alder volmaecſte 
woon olaetſen / ſoo ſult ghu u hier en· bovẽ alſoo ſeer 
ber blijde Gan haer geluck / als oft Dit uw eugẽ ware / 
ter oorſake Gan de bolmaecte liefde. Aen ſiet Dan De 
menichte Dev Engelen ende Dev hepligẽ / biedt haer 
Geel ghelucks ende u ſelben oock / datfe foo mentele 
vuldich zn / ende ontfteken zijnde met eenen über 
Der zielen/foeckt dit ghetal noch meerder te nraken. 
Teu tweeden / bemerckt wie Dat gp daer nu Hebt 
beer brienden eft patroonen:aenſchouwt Hor daife u 
geftadich aenften ende met oper armen berwachten 
unt De zee Defer werelt / daer gp in abten worſtelt 
ende a rbendt op Dat gijn ſoudt mogen komen 1u de 
haben des eeuwighen lebeng Daer De Bepligen om 
u veel ghelucks te bieden / Gan uu af beghinnen te 
ſinghen eenen Llijden ſanck. 

Her s-point Bemerckt hoe ſchoon Dat De lichamen Crorie vee 
bande gheluckſalighe in den Hemel Wefen Fullen; kcpamen, 
want De rechtbeerdige fallen blincken alg De ſoune Maith. iz. 
in haers Daders rück / ende ſullen meſen niet heb⸗ 
bende eenighe ſmette oft rimpele: Su ſullen onlij: Apoc.7. 
delijck weſen / noch hongher noch doet lüdende: fm 
ſullen wacker weſen / ende ſullen eber ende weder 
loopen gelück een klaer ſchünende licht in 't para⸗ 
Dg ban haren Godt: [u fulten ten Laetjten oock _ 
ſubtil zn / ende ghelijck Enghelen Gedts . Hier 
na ober-leght hoe redelck Dat het is hem te Laters 
boorſtaen / dat den hemeiſchen Dader ſÿne kinderen 
ende unt · berkoren onfpeekelijcke goederen gereedt 
hemaeckt heeft / arngheſien Dat hu inde wmereldt 
ao Geet heeft willen gheben aen ballingen / miſda⸗ 
dighe / ende Die hemm laſteren. Boordts let dock op De 
ònepndelijcke liefde ban den Done Godts / die met 
ſoo grooten prijg de ſelbe Bingen Heeft willen koo⸗ 
en / ende ſÿnen heplighen Sheeſt unt den hemel 
enden, Weeſt jier berbaeſt / a mine fiele baht 

tot hem; 
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tot hem / ende beminde Hem unt gant terr em bent aaneen 
genoecljten te binden, ende hi icktraegh ende laps 
Sn de ghenoechten deg mereldte Gaucij/ ende fal 
ick daer op ſtaen? Wat ſoude ick moeuten daen om 
tot d eeuwighe te gljevaken/maer’t falke dat ickt een 
lebeudich gheloobe hier af hadde / dat ick hoopte/ 
ende Dat ickſe beminde⸗ 

GHEBED To 
H Oe minnelijck zijn uvve tabernakelen „o Heere der heyr = 

krachten! mijn fiele verlangbt,endeflaut naer uv ve voor- 
falen , mijn fiele beeft dorſt ghebadt tot Gode de levende fon- 
teyne;vvanneer falick komenende openbaren voor u aenfchijn? 
Siet mijne fiele die verlangt nacuvve falicheydt „ende fy ver= 
langht naer u, vvant ick heb geloopen dert vvech uvver geboden, 
ende ick hebbe ghzarbeydt in uvven vvijngaert;omijnen Gedt. 
O mijnerufte,vvanneer fal ick in u mijne rufte neme! vvanneer 
fult ghy alle droefbeyt ende tranen van mijn oogen vagen! ſon- 
teyne der levender vvateren,vvanneer fal ich droncken vvorden 
van uvve over-vloedicheydt! Och hoe groot # de Snenichvuldic= 
heydt uvver foeticheden, die ghy verborgen hebt voor den genen 
die u vreefen! Al vvaer 't dat ich maer een ure langh de felve en 
foude moghen fmaken,ende foo foude ick nochtans veel hondert 
jare allede vvereltljcke genoechtëgeerne moeten derven :maer — 
6 zijn eeurvich-durende, ende urijcko mijnen Godt, en ſal nie- 
mermeer eynde nemẽ uvve blijdſchap ie altijt durende, ende uyye 

falicheyt vvort gemeten met een goede ende getaſte mate. Alvvaer — 
omijnefiele,alle deughdt falvvefentefien,het ghenedatghybe= 
mindtzende d'alder-meest geluch, te beminnen dat ghy fiet: ende 
al- vvaer het falich leven in fijnen oorſpronck gefmaeckt vvordt 
al-vvaer het aenſchouvvẽ der vvaerheyt klaerlijck gespenbaert 
pvordt.Daer zijn d' Engelen die Godt altijt loven ende dancken 
al-daer is het gefelfchap van de hemelfche Borgers,aldaer is den 
lieffelsjoken feeft-dach der gener die van de mòeyelijckheyt van 
defe pelgrimagie vveder gekeert hebben,al-daer is een vrolyjck- 

Paftor bo- heydt fonder eynde, eeuvvicheydt fonder fmette , fchoon vveder 
BUS, fonder vyolcke. Al-daer ſal't ieghen-vvoordich vveſen datter 

beminde 
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bemint Wordt;noch men ſal niet verlangen naer het gerie darter 
griet en is.Al datter oefen fal ende is‚fal goedt Wefen, ende ghy, 

o grooten Godt,ons alder-meefte goede, fut het alder-gelackich- Au gl.ras 
‚fe weſen. Aldaer ſullen voy ledich wefen ende fien; Wy ſullen fien de Civic: 
ende beminnen; Wy ſullen beminnen ende prijfen het Goddelijch Det 
Wefen,in teynde fonder eynde. Vant het ghene, o goedertieren 
Godt, dat ghy ghereedt ghemaeckt hebt den ghenen die u bemin- 
nen, en kan men door het geloove niet begrijpe,door de hope niet 
aen-raken,door de liefde niet vatten, het gaet alle begeerten ende 
verlangen te boven;men kun het bekomê,maer 't en han niet ge- 
Weerdeert worden. O in der Waerbeydt.gheluckich ende glorieus Been.is GE 
ghefdlfchap!o heylige maeltijdt!o banchet daer men behoort naer 
te verlanghen!al-Waer geene vrecſe en is, noch oock geene Wal- 

_ghinge gevonden en kan Worden,maer een verfadinge met gaen 
verlangen.O gheluchich paradijs!o landt van Wel-luften! tot het 

vvyelckickverſuchtenyt dit dalder tranenzal-Waer Wijf beyt ge- 
_ vonden Wordt fonder.on - Wetentheydt , memorie fonder ver- 

ghetentheydt , verftandt fonder dolinghe, redene fonder donc- 
Ecrbheydt: al-Waer den menfch Goet fal_aen-fchouwen naer de 

fijne ghelieſte, ende ghenieten tot fijn vermaeck ende ghenoech- « ‚1, 
te:fal jeughdich vveſen in der eeuvvicheydt , fat blancken inder 
vvaerh eydr.fäl hem verblijden in de goedtheydt. Met vvat ſot- 
ticheydt zijn voy dan bevanghen, dat vvy dorsten na de bitter- 
heydt van de ſondẽ, na de fchip-brake defer ongheftadigber zee, 
na de ongbeluchen van defe verganckelsjcke vvereldt , ende om 
flaven te vvefen van eeneon-goddelijcke tyrannie , ende dat voy 
onfetoe-vlucht niet meer en nemen tot het gheluck der heyligen, 

ende tot bet gheftlfchap der Enghelen? daer vvy fullen moghen 
proeven ende fien hoe foet dat den Heere onfen Godt is „ende hoe 
over-vloedsch dat fijne uyt-nemende vvel-luften ende ghenoech- 
ten zijn.O falich aen -fchoupven , Godt tefien in (y-felven, hem 
te fien inons,ende ons in hem met eene gheluchighe ghenoechte, 
ende met een ghenoeghelijck:gheluck! O leven olevendich leven, 14,c.4. 
leven eeuwvelijck-durende,ende liedarichlijck (alich, al-vraar 
is blyd{chap fonder droefbeydt, ruſte fonder arbeydt, vveerdich- 
beydt founder achter-dencken, rijchdornmen fonder vreeſe van 
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ghenomen te Worden ghefontheydt (onder flauvvicheydt , over: 
ploedicheydt fonder ghebrech leven fonder doodt onvergancke: 
lijckheydt fonder bederveniffe.gheluck fonder ongheluch! O foe- 
tenles v‚ in uvves Vaders huys zijn veel vvooninghen , ende 

ghy zijt gegaen om my plaerfe te maken; lactmy dach komen 
inu rijck „naerdat ick de vvilderniff? van mijne pelgrimagte 

_door-reyftfal bebben;doet dar ick in u mach blijvëjo vvaerach= 
tigen vvijngaert,ende dat ick mach driricken van den nieuvven 
moft in't rgckeuvves Vaders. Ick ben eenen vremdelinch ende 
pelgrnmʒ maer vreest gedachtich,dat ghy my genomen bebt van 
bet uyterfte der aerden, ende van verreplactfen hebt ghy my 
gheroepen. Alsick dan vermoeyt zijnde van den Wech „ende uyt 
ditleven komen ſal, ſoo feght tot my, o alder-goedertierenften 
Heere mijnen knecht zijt ghyseck heb u verkoren,ende ick en heb 
u niet vervvorpen:en vreest niet, vvant ick ben met u , en 
vrilt niet af-vvijchen „ vvant ich ben uvven Godt . Van 

den tijdtaf dat ghy eerlijck zijt ghevvorden tn mijnen ooghen | 
endegloriens , foo heb icku lief ghehadt, ich ben , ick ben dens 
Heere ende daer en is fonder my aheenenbehouder.Hierom mij 
nen bebouder ich dorstich zijnde ſal tot u komen, als tot de fon- 
veyne der levende vvateren ende ghy ſult my te drinckengeven; 
hongherich zijnde, ſult ghy my verfaden „daer en fal niemandt 
honger oft dorſt lijden, noch wwve dienaers en fullen geene hitte 
iden, vvant ghy deerniffe met haer hebbende , fult haer-lieden 
regeren, ende fult haer laven aen de fonteyne der vvateren; als 
ick droevich fal weſen, ſult ghy de tranen af-vaghen van mijne 
oogben; arm zijnde, fult ghy my vercieren met eene koftelgcke 
kroone; ellendich zijnde fult ghy my falich maken; naccht ende _ 
bloodt zijnde, fult ghy my bekleeden met de kleederen der Llijd- 
fchappen;mis-trooftich zijnde „ ſult ghy my vertrooften : ende 
daer en falgheene droefheydt ghevonden vvorden, maer de ſel- 
ve fal in blijdfchap veranderen , ende ick alu aen-ſchouwen, 
ende ick falover-goten Worden met al-derley wel-luften ‚ ende J 

mijn herte fal bem vervronderẽ ende verbreyden,ende ic fal vere &, 

Slaen dat ghy den Heere zijt.den vvelchen niet en ſal beſchaemt 
Laten de gene die hem vervvachten Je verbepde Heere, ende vers 

langhe 
Á 

- 
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_ Vanhet eynde van onſen weck. 88 

langhe dat ghy mijne vervvoeftheydt fult Stellen als vpelluftich- 
heden,ende hare verlatentheydt als uvven hof: Ick gheloovete 
fien de goeden des Heeren in t landt der levender : vvant blijd= - 
fchap endeghenoechte ſullon al-daer gevondenſvvorden: danch- 
feaghinghe,lofendeprijfinghe,ende een eeuwvighe blijdfthap over 
hare hoofden.In u‚o Heere hebbe ick ghehopt : doet doch berm- 
herticheydt ende ghenade met uvven dienaer op dat ich niét bes 
Jchaemt en vvorde,in der eeuvvicheydt , Amen. 

Pradtijcke omdeliefde van den hemel ín 
ons te verwerker, 

We goederen Dat ghp Hier int defe wereldt fiet / bes 
„trouwt datghp andere dooz Hodes genade fult 
hebben / die oneundelyck beter zijn: Ten tweeden / is t 
dat u eenich quaedt ontmoet / denckt Har ghy hier af at 
Her eeuwichepdt bevrijdt fult wefen: Len Derden, is’ 
Batu iet ontnomen Wajdt / weet Dat ber felbe Door De 
berduldiehepdt m De eeuwich durende threſodren befios 
tent woedt; maeris’t dat gp iet verſaeckt oft upt De 
liefde Bouts upt-Deplt/ (oa cit moet gijn u riet alleert 
laten boog - ſtaen / Dat ghy dit alieen boor u ſelven bez 
waert [maer gho moet beben dien aack booz-feker hous 
den / dat u van uwen Heere / uwer Godt / hondert mael 
meer weder om ghegheven ſal worden. 

Schiet-Ghevedekent. 

Greer: oogheen heeft ghefien,noch oore ghehoort,noch 
in des menfchen herre en is niet in -ghevallen het 

hene dat den Heere bereydt heeft, den ghenen, die hem 
‚ hief-hebben. : —J 
My vvordrbevvaerdt de kroone de rechtveerdicheydt, die 

den Heere vveder gheven {al in dien dach, den rechtveer- 
dighen Rechter; ende niet alleen my ; maer oock, de ghe- 

nen, die fijne toe-komfte beminnen. 

1.Cor.à, 

2. Tim.4 

lck gheloove, te fien de goeden des Heeren in ’ landt der le- Pfalm.i6 
vende. 
VVeder om {al ick rontsomme over-trocken vvorden met 

mijnen velle,ende in mijn vlecſch ſal ick Godt fen. 

Kkk 2 SVA ES 

Iob 19. 



SLVYT-REDENE 
VAAAGIN: DIE UN 

GHEHEELEEN BORGE 

EN DE 

GHEBEDT TOT DE 

H.MAGHEDT MARIA. 

156 ben Defeat dryderhanden wech doorkomen / o ſterre 
der zee / aAlder H. Maghedt/ niet door mine ktachten / 

maer door u alleen na Godt almachtich geholpen zÿn⸗ 
De. Ack ben ban u gelicht zijnde in de haben geraect / mee 
müne penne / maer niet met mjn leben / niet met der daet 
maer met den wille ende de begheerte. Maer op dat Dit 
niet te bergeefs en gefchiede/ ende vat als tek eenen an⸗ 
Beren gepredeckt ende den week getoont fal hebben / ſelbe 
berkozpen worde / ſoo bide ick dat Chziftus Jeſus on⸗ 
fen Dalich-maker/die den wert 15 ban t eeutwich leben 
De Waerhept ende het leben:mp daor u met Der daedt big 
Rail berleenen / ende niet alleen mp / maer oock alle de 
gene / die Dit ſelbe fullen leſen / ende hare oogen tot u ſul⸗ 
len keeren als ballingen / kinders ban Eba. Ende waer 
ſullen ſu haer beter keeren / dan tot u/ Befonderlijck hers 
Wwaerts ende derwaerts ghedzeben zónde dod: De baren 
ende tempeeften Hefer wereldt / die Daer zijt de haben der 
gener / die in u betrouwen? waer ſullen fp haer wenden / 
worſtelende in den nacht der dzoefhepdt / daat tot ù/ die 
Baer út De marghen-fterre ende den opromenden dage⸗ 
raedt waer ſullen fp hare toe blucht nemen/Die hier op 
Defe Wereldt als pelgrims ende vremdelinghen gheſtelt 
zyn / dan tot u / die Daer zijt de deure des hemels?op datfe 
Booz u in't landt ban Beloften, in haer hemelfch baders 
lanöt/daerfe tae gheroepen zijn (ouder mogen komen 7 
ende hare falichent vant Den Heere (ouden magen ſchep⸗ 
gen, Beemt ín danck / dat bidde ick u/defe mine begeers — 
ten / ende ban alie De ghene / die naer n Gerlanghen/onts 
fanght bet gene bat den Beere deo: uw heeft belieft 
te wercken: want ick ſchrübe u Dit felhetoesende Raghe 
u dit op/ op Dat wp alle Die door deſen vvech ende vvacrs 
heyde wandelen / ſoauden moghen gheraken vorhetcene 
vvich leven, Iefum Chriſtum uwen Sone / Amen. 

H.E WARE — 

er er Peen 
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Van de —— materien die de fe 
dry Boecken in- bonden, 

Aelmoeffe, 
Siet Tidelijcke goederen. 

D “elmoeffen helpen den menfch om tot het Waerachtich 
gheloove te komen,ende versterchen hem in het felve. 

Fol.34.3$. 
Den menfch behoort vrijwillich ende gheerne aclmoeften te 

gheven, ende om Wat redenen. 171 
‚ D'achmoeffen bewarentot onfen profijte ende bate, het ghene 

dat anders dick-Wijls foude verloren gaen. 172 
‚ Hoe dick - wijls even in het nieuwe als in het oude — 

daelmoeſſen ons aen-gheprefen Worden. 17 
Die mildelijck aelmoeffen uyt - deylt, wordt dick - Wils in hi 

leven rĳchende hier namaels. 174 
D aelmoeften dienen by het Ghebedt ghevocght te Wefen. 190 
Groote Weerdigheydt der aelmoeften. 175 
Het ús fter gheraden d'aelmozften te gheven voor de doodt, ende 

alfoo fijne rijckdommen voren tefeynden naer ons Vader- 
landt. 854 

Verſcheyden profijten die d aelmoeſſe den menfch aen - brenght. 
175. 

Bequamen raedt van den H. Chryfoft. aen- zee het En 
reycken der aelinoeffen. 

Doy, ie moet men gade flaen in het uyt-deylen der — 
180 

idee aelmoeſſe de befte is. 392 
De aelmoeffen aen perfoonen die andere menfchen tot dens 

dienft Godts helpen,zijn feer verdienstich. 394 
Verfcheyde practijtken om de aelmoeffen proſijtelijck uyt té 
rÀ deylan, 178 
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Aenfchouvvendeleven. 

iet Contemplarie. 
Aendachticheydrin het Ghebedt. 

Siect Ghebedt. 
Armoede,arme. 

VVat de ghewillighe armoede is. 37 
Sy ús eene moeder van alle deughden. 380 

Sy is Gode fer aengbenaem. 381 
Het gheluck der ghewilligher armoede. 38r 
De Goddelijcke voorfichticheydt over de arme. ——— 
Practicke om armoedetꝰ onder-houden. 384 
Men moet liever de arme dan de rijche troosten. 386 
Trappen vande armoede. Ne 86 deM 
Onder-foeckom de ghebreken van de armoede te bekennen.387 
De arme dienende rijcke om hunne goederen in den hemel over 

te draghen. 175 
Beelden. 

Hoe fchadelijck dat. oneerlijcke beelden oft fchilderijen zijn. 

406.407 k 
Hoeprofijtelijck ende vermakelijch het is devote beelden teaen= — 

feoawen 471 
Bekoringhe. 

Soeckt ooch Tentatie. 
Bemerckinghen dienende teghen de bekoringhen. 232 
Twaclf gheeftelijche wapenen teghendebekoringhen. _ 239 
Twaelfreghelen tot onderWijs in den gheeftelijcken ffrijdt.240. 

241. 
Andere practijdhen ende remedienteghendefelve. 241.&c. 

Bekeeringhe tot Godt. 
Beraedt om hem tot Godt rijpelijck te bekeren. or 
Den duyvel volght den fondaer die hem tot Godt wilt bekeeren, 

om dat te beletten. Tin 

Het is fchadelijckende periculeus fijne bekeeringhe uyt te ſtellen 
_ van daghe tot daghe, ende ſy valt ons als-dan veelfWaerder. 
102163 | 
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———— redenen om ons te verWecken tot eene oprechte he- 
keeringhe. 104 

Teechenen van eeneoprechte bekeeringhe. K6 
Acht korte bemerckinghen, dienende tot onfe beheeringhe, ende 

om een goede leven t “aenveerden. og 
Bermherticheydt rot den armen. X 

Soecht vocht Achmoeffen. 
Debermherticheydt tot onſen even-naciten„brenght vrede in de 

fiele. 806 
De bermherticheydt tot den armen , is cen teecken van de uyt: 

verhoren, 813 
Beradinghe. 

Practijcke dienende tot een goede b. grace, «4 216 
Hoofdt- flucken dienende tot een [alich beraedt poor verfcheys 

den perfoonen. 223.ÓC. 
Men moet hem in fijne eyghenefaken beraden, alsoft De eenen 

vremden aen-ghingben. ' 525 
Berouvvderfonden, 

Het berouw is t weederley. : 113 
De kracht van het oprecht berouw. - 114 
Redenen verweckende het berouw. 114 
Tfamen-fprake Chriſti, met eene fondighe ſiele, om tot een vol- 

maeckt berouw te komen. ms.@6. 
Schoon vermaen Chriſti tot den fondarr dienende tot 

kinghe des berouws. 16. &c. 
strouvven op Godt. 

Het betrouwen op Godt , verlost den menſch van alle quaden. 

* 
Practiche om te verkrüghen het betrouwen op Godt, ende 
_Wan-trouwen fijns felfsin alle ſaben. 513 

Biechte, generale Biechte. 
De biechte moet volghenn naer het berouw der fonden. I22 
Degenerale biechteen is niet Waer, foo vele meynen. 122 
De generale biechte is fomrijdts noodrfakelijck , fomzijdts niet. 

m3 | 
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Woor Wie dte profijtelijk ie ende voor Wat perfoonen niet. 124 
Menichvuldigeprofijt (oruytende uyt de generalè Biechte.123 
Korte maniere om fijne confctentie voor de Biechte, te onder 

foecken. 127 
Vat dat men moct doen nade generale Biechte. . 141 
Voor-beelt oft manier&van goede propoosten ende voor-neinens 

te maken na de generale Bicchte. 142 
Beraedt van hem dick Wijls ende oprechtelijch te biechten. 

127. 128. &c. 
Hy en is siet wijs die fijne ſonden hier bedecht oft uyt-flelt die 

te biechten. 128. 131 
Vat achterdeel ende onprofijt defen fy-felven aen-doet 

119-130: 
Het is beter hier voor den Biecht-vader alleen eens befchdeme te 

_ zijn, dan inder eeuwicheydt voor alle menfchen. 128 
De Biechte is eenen nootfakelijcken ende lichten middel om de 

ſiele ve bewaren. 12 
De onredelijcke crearuren leeren ons de Biechte ghebruyc- 

ken. 129 
Benautheydt in de ure desdoodes der ghener die door ydele 

fchaernte miet oprechtelijck en hebben ghebiecht. 130 
De Brechte brenght rufte der confctentie, 132 
Drie hemm in de Biechte veraotmoedicht ende ontdecht en verlieft 

daer door noyt fijn eere ofte goeden naem „maer ter contra- 
rien Wordt ghemeynelijck van Godt verheven. 132 

Pradlijeke om de ſonden Wel te biechten, 135-136.G%. 
Ghebeden voor ende na de Biechte. | 133. 139. 146 

Bidden. 
Siet Ghebedt. 

Chriftus,Chrifti na-volghinghe. , 
Chritus onſen Salich-maecker is ons gbegheven tot een alder- 

_ volmacch$te voor-heeldt van alle deughden. 581 
Pe meefte ſalicheydt alhier is onſen Salich-maker naer te vol- 
__ghen. 58 2 

Niemant en moet hem ſchamen Chriftum nate volghen. 582 
De 

in 



TAFEL. 

Pe Mislerien der menfchelijckheydt —— leyden ons tot de 
Goddelijke volmaecktheden. s83 

Practijdkeflierendetot de na-volghinghe Christi 86 

Clooſter, Clooſterlijck leven. 
Siet Keligie, keligieus leven. 

Communie, communiceren. 

le oeffeningieen ende bemerckinghen dienende voor 
ende naer de H. Communie. 703.704 

Ghebedtont poorende nade Heylighe Communie te ghebruyc- 
ken. rde 

Prathjcke om Godt-vruchtelijc% ende devotelijckte Commu- 
niceren. 70 8 

Hoe de H.Margareta va Hingarijen,den S. Stanislaus Koſtha; 
den S. Aloyfius, de H.HedWigis hun bereydden tot de Heyli- 
ghe Communie. 709 

Beraedt van dich wijls ende devotelijch te Communicerë.712.a 
Andere fchoone oef? ninghen voor alle de daghen vande Weke 

in de welchede fiele van Chriſtus ende Wederom Chriftus 
van de fiele Wordt ghenoodt. 712.1 

Shebedt om gheeftelijck te Communiceren, 611 
Conſcientie onder-foecken. 
Siet / Onderſoeck, Biechte. 

Contemplatie. 
VVat de Contemplatie is. 758.76a 
VVat de Contemplatie inde fiele werckt. 757 
Onder - fcheydt tuffchen de Meditatie endede Contemplatie 

755. | 
Effecten oft wytwerckinghen der Contemplatie. 761 
De Contemplatie is een ruſte der fielen. 763 
onſe Contemplatien zijn bier feer kort ende onvolmaecht.7 02 
Hoe dat men hem moet bereyden tot de Contemplatie, 
762764 Ü 

PVeerdicheydt der Contemplatie. 76 3 
Door Wat Wech de gave der Contemplatien moet ghefocht 

Worden, 763 
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TAFEL. 
VVaer door de Contemplatie meeft Wordt belet. — 765 
Merck-teeckenen van cen contemplatijſ menfch. 764 
Oeffeninghen die ons bebulpfacmr zijn om te contempleren. — 

765. 

Mis-bruyck van vele contemplative menſchen. 765 
Seffe Wercken des Wils diemen ocffent in bet contempleren. 

767: 

VVat materien tot de contemplatie bequaem zijn. 768 
Verfcheyden middelen endepractijcken om tot de contemplatie — 

regberaken ende ons daer in te voorderen. 267.772 
Creaturen Godts. | 

VVtalle creaturen moeten Wy fien tetrechen het gondt vande 
hefde Godts. 185 

Hem tot de creaturen te keerenende af te keeren van Godt is 
cen ſoorte van afgoderije. 721 

Alle creaturen verWecken ons om Godtteloven ende te danc- 
ken. Ee 739.767 

Vande creaturen moeten Wy tot den Schepper der felver op= 
klimmen. 768 

Hetbefitten der creaturen en handen menfche niet verfaden. 
798. k re A 

Allecreaturen fin tot Godts eere ghefchapen, 800 
Alle creaturen fijn Godt onder-danich uyt-ghenomen den 

menfch. — 804 
Cruys. al 

Siet) Lijden, teghenfpoedt. 
Den Wech des Cruyces leydt ons tot het leven. Gt 
In het Cruys moeten Wy glorieren. 698 

Dach,over-brenghen van den dach. 
Hoe men des morghens den dach op-staende fatbegbinnen,ende 
_denfelvendesavondtsflapengaendeeynden. _ 834-836 
Verfcheyden korte oeffeninghen dienende op alle het ghene dat 

Wy binnen den daghe moeten doen. I. Om de Meditatie 
des morghenstebeghinnen. 2. Voorendena het Sermoon. 
3e Als men eenich werck beghint oft voleynat. 4. Om fij= 

ue ghe⸗ 
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…_ megbetgdentelefen. s. Om te ſtuderen, lefen oft fchrijven. 
6. Als men ter tafelen gaet oft vande be op-Stact. 7. Als 
de Be-klock flact. 8. Voor den rijdt dieonsover-fchict: 
g. Als men moet met de men/chen handelen. vo. Als men 
eenighe reyſe aen-neemt oft die volbrocht heeft. 11. Als 

wy onfe kamer uyt oft in — Als Wy ons tot eenich 
fpelbegheven, tre. 83 2.tot 852 

Danckbaerheydt, danckſegghinghe. 
Vat de danckbaerheydt van ons vereyſent. — 

Verſcheyden ſoorten van gaven ende weldaden voor de vvelche 
vvy Godt meet moeten danckbaer vvefen. 651.652 

Vif (aken moeten vvyinelcke Goddelijcke vweldaedt bemerc- 
ken. 655. 
Ghebruyck der Propheten ende andere HH.aengaende de vvel- 

daden Godts. 6 5 
Practcken om Godt te bedancken voor fijne giften ende ga- 
ven. 655 

Deughdt. 
Vvat def de deughdt is. 678 
Den pvortel der deught is bitter. 337 
Hoe groot dat dedeught van Gode gheacht Wordt. s18 
Den duyvel Wort alleen van de deught over-vyonnen. 5 8 
Befchrijvinghederdeught. 599 
Practiche om de deught ende de fondete vveghen ua hare ver- 

lienſten. 12 
VVt dedeught ſpruyten ruſte ende eere-uyt de ſonde pijne, ende 

fchande. 564 
Hoe dat de deugbe vereert vordt, 567 
De deughdekijche menfchen vvorden met recht Koningben ge- 

noemt, 568 
De oprechte ghenuchte (bruyt uyt de deught. 573 
Fractucke om blijd/chap tefcheppen uyt de deught. <78 
Dedeught is drijderbande. 679 
De nature, de yt-vverskingben, de trappen endedeprofijten 

der deugbe, 679 
Treffen 
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Treffelijcke fententtin der H. Schrifture, aengaende de deughdt. 
679 4 

De deughdt behaeght Godt boven al. 68e 
Men klemt allenghf kens tot de deughdt, 666 

Doodt. 
Het over-peyfen des doodts is een verweckfeltot de volmaecht- 

heydt. 299.260. &c. 
De doodt is bitter aen delief-hebbers der wereldt. 633 
Hare ghedencheniffe doet de fonden chou wen. 55 
In d’ ure des doodts Worden de ooghen gheopent. 

— 

535 
Practche dienende tot de ghedenckeniffe des doodts. 637 À 
Den flaep is een beeldt van de doodt. 538 
in de ure des doodts vertoont haer de ydelheydt des Wereldts. 

642 

Maniere endepractijcke om hem ghereedt te maken tot eene fa- 
lighe doodt. 852.857 

Bereydinghe tot de doodt,die daghelijcks behoort te ghefchieden, 

854 
Bereydinghe tot de laetſte ure alsde doodt nunaecht. 567 — 
Bereydinghein eenich haestich perijckel des doodts. 857 
Belidinghe voor den ghenen die op fijn flerven light. 869 — 

‚ Duyvel. 
_ De wackerheydt desduyvels om ons te verwinnen. sie àl 
Hoe den duyvel de goede ende de quadesmenfchenquelt. 212 
Hy enn vermach miet et fonder Godts toe-laten. 212 
Hy sreckt den menfch tot het quaedt onder bet fchijnfelvan _ 

goedt. 233 
Sine neersticheydt om de fielen te vernielen. 296 
Hy bevecht ons door onſe quade ghe negenen, 322 
Hy fit als eene fpinne in alle creaturen. 324 
VVat den duyvel is. | 599 
YPat het is den duyvel door de fonde te — 608 

Eeuvvicheydt. 
VVat de eeuvvicheydt ús. 551 

S) vermeerdert de pijnen der verdoemde. 552 
pij 
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| Kek moeten oft de faligheoft d* onfalighe eeuwicheydt verkèe- 

Pi — hilderen „ wy fchrijven voor d'eeuwicheydt. he, 
Die het tyjdelijck goedt verlaet , en verlieft het niet ‚ mavr 

Wint het eeuwich. 554 
Pratijcke om de ghedenckeniffe van d'eeupvicheydt wel int 

berte te drucken. 554 
De ghedachteniſſe der eeuwicheydt dient den menſch voor een 

fpoor om hem de Waerheyde te doen onder-foechen, ende tot 
de H.Kerckete begheven. 25 

Eeuvvighe glorie des hemels. 
Befchrijveniffe van de eeuwighe glorie. 873 
Daer is overvloedicheydt van zalle goedt. 873 
Debreeddelenghde,ende diepte der hemelfcher goederen. 87 Á 
Het rijche Godts wordt vergheleken 1.met den verborgen fchat. 

2.met de kostelijckepeerle. 874 
Hemelfche wel-lusten ende ghenuechten. 875.877 
Glorie der gheluckfaligher lichamen. 877 

Eenicheydt. | 
Deeenicheydt ie tot het Ghebedt ſeer profijtelijk, 192 
VVat de eenicheydt der fielen is 435 
VPat de eenicheydt des lichaems. | 435 
Hoe noodelijck dat de eenicheydt des herten is. 436 
Die alleen is,ontgaet de aen-lockinghe der fonden. 438 

De goederen der eenicheydt. hj 
43 Practicke om de eenicheydt te beminnen. 

Het is prijsbaer alle maenden eenen dach tot ffilte ende Go * 
dienft te verkieſen. 444 

Remedie teghen het verdriet in flilteendeeenicheydt, _ 44® 

_ Enghelen. 
PVy moeten ghemeynfchap bonden met den H. Enghel onfen 

bewaerder, ende ons met hem beraden. 201 
Piericheydt der — om den lof Godts , ende ſijne cere te 

beſorghen. 725 

Eyghen 
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Eyghen vville. 

ub Siet wille, ende verftervinghe. | 
VVat deneyghen wille ús. Bos 
Verſtervinghe van den felven, 305 
Den eyghen Wille is onfen gheſworen vijandt. 328 

Eynde des meních. : 
Tot Wat eynde den menſch van Godt ghefchapenis. _ 8.79 
Bemerckinghe op het eynde des nienfch. 3 
Met hoe groote forchvuldicheydt den menfch behoorde naer 

fijneyndete trachten. 8.9 
Hoe edel dat is het eynde des menfch. 9 
Den menfch en behoort hier andersniet te foecken dan fijn eyn- 

de,ende het ghenedat hem daer toe vervoorderen kan. 9 
Verfcheyden hulpen ende middelen , die Godt den menfch heeft 
_ ghegheven om tot fijn eynde te gheraken. 1 GREG, 
Verfcheyden praëttjchenom fijn eynde dick-Wijls voor d'oogert 

te hebben. Tian 
Examen der confcientie. 

Siet Onderfveck, 

Ghebedt, Schiet-Ghebedekens. J 
Het Ghebedt in eene ſacriſicie van voldoeninghe. iz⸗ 
Het Ghebedt ende aclrmocften verſterchen ons in het ghelooye. 

| 34-38 | 
De Ghebeden zijn de beste ghifren diemen Gode kanofferen.18z 
Noodtfakelijchheydt des Ghebedts. 183 
Bedeylanghe des Ghebedts. / 183 — 
verfcheyden manieren van bidden. 184.185. &c. \ 
Drijderley aendachrticheydt des ſtemmeliichs Ghebedts. 186 — 
Viſioen van den H.Bernardus , Waer door betoont wordt ver⸗ 4 

fcheyden Weerdicheydt ende aenghenaemheydt der Ghebes — 
den. | 683 — 

Denoodelijcke bereydinghe tot het Ghebedt.186.189.190. rd — 
Prattijcke van de bereydinge tot het Ghebedt,ende de recollectie 

naer het ſelve. 199 
Het Ghebedt dient by d'aelmoefsen ende eenich werch ghevoeght 

te 
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te Wefen. 186.198 

Tot Wat eynde Wy alder-meeftons Ghebedt moeten ffieren.1gr 
Dae bidden Wil, moet hem ſtellen in de teghenwoordicheyde 

Godts ende fijnder Enghelen. 192 
Hoe fchadelijck dat het is in bet Ghebedt op fijne bekommarin= 

ghentedencken. 194 
Verfcheyden manieren op de welche inreverentie sh onter aen 

Godt ghefchiedt in't Ghebedr. 95. 19 6. &6. 
VVat dat het minnende oft beweghende Gehele u, ende con- 

ditten daer toe van noode, 769-773 
Schiet-Ghebedekens ende haer ghebruyck. 184 
“T vier van onfe goede begheerten moet met Schiet - Ghebede- 

kens onderh ouden ende ghevoedt Worden. 184 
Gheboden Godts. 

Onderfchil tußchen de ghebodenendede raden Godts. _ 632 
Godts gheboden flantvastelijch onderhouden is een teechen 

van de uyt-verkoren. rt 
Ghedachten. « 

Hoemen teghen de quade ghedachten moet ffrijden. 318 
De ghedachten gheven te kennen vvat het herte bemindt. 324 

Gheloove. 
Het gheloove is den eersten middel om tot ons eynde te ghera= 

ken. 19.30. 
Beraedt van het gheloove. 19 
De nootfakelijchheyt des gheloofs. 19 
Godt en laet niet toedat iemandt die hem oprechtclijck bemint 

komt te dolen van het ghetoope. 20.31 
Noyt en iſſer iemandt af -gheweken van het Catholijck ghe- 

loove,om hem tot een beter leven te begheven. 27 
In het verkiefen des gheloofs, foo moet men hem aende Oude 

Vaders houden. 27 
_ Daer en is maer een gheloof. 30 

Grootheydt der gavedes gheloofs. 31.32 
Het ghetoove is voor eeniegbelijck van Godts Wege bereyt maer 

en kan nochtans van niemant verdient vvorden. 31 
Het 
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Het gheloove maeckt ons deelachtich van de beloften chriffi, | 
ende over fulcks hetis eene groote Weldaedt daer toe er | 
roepen te zijn. 

In Welcker voeghen het Gheloove hewaert moet Woorden. Pr | 
Verfcheyd en practijcken om tot het Waerachtich geloovete ge= — 

vakenende het falve te oefenen. 3739. &c. 
Eenoprecht gheloove is het fondament ban alle deughdt, Een le= 

vendich gheloof is een teecken der uytverkoren. Sit 

Gheeftelijcke lefle,gheeftelijcken Boeck. 
Het betaemt dat men daghelijcks wat tijdts beftede in t leſen 

van eenen gheestelijcken Boeck. zor 
Door het lefen van gheeftelijcke boeken Wordt den ſchadt van 

onfe memorie vermeerdert. 201. 
Degeeftelijche leſſe ie ſeer profijrelijck als men dorre ende drooch 

dende heten is niet ongheraden in plaetfe van de Medita- 

tie die alsdanteghebruychen. 201 
De gheeftelijcke leſſ verjaeght de verſtroytheden. 192 
Het toe-hooren tot eenigbe gheeſtelycke leffe is — 

de ſiecken. 86t 
Ghehoorfaemheydrt,onghehoorfaemheyd:. 

De ghehoorfaembeydt enonder-foecht gheene redene vanhet 
ghebodt. 334 

Hoe nootfakelijck, dat de onder-Worpiùghe in 1 alle dingben is. 

365. 
Den prijs ande vveerdicheydt van de ghehoorſaem heydt. 366 
Het ghemackende profijt der ſelve. 367 
Inde ghehoorfaemheydt is onfe falicheydt. 369 — 
Hoe ſchadelijck dat de onghehoorfaemheydt és. 370 
Pruchten der ghehoorfaembheydt. 3718 
Pyt onghehoorſaemheydt fpruyten de forghe ede ongheru- 

Ukiicheydt. YA er 
Practiicke om de ghehoorfaemheydt te — 371 

Gheneghentheden. 
Mat de gheneghentheden zijn. rt 
Hoe vele datter zijn. F | 314.3 i5 

See 
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Ses gheneghentheden van den begheerenden luft. 318 
Vifgheneghentheden van den grammoedighen luſt. 315 
Resmedienteghendefelve. … ; 315 
Sy zijnoorfake van alle de ſiechten derfiele. 321 
Vratter van noode is om de quade gheneghentheden te ver- 

winnen. bir 326 

Gbheruſtheydt ende ghenuechte dès herten. 
Siet vrede des herten. 

Ghevvoonte, 
Hoe fchadelischde quade ghe woonte ú. s28 

Ghiericheydt. 
Den ghierighen ende vreiken en fchijnt Godt met te ghelooven. 

175 J 
Hy heeft liever hier eenen korten tijdt rijch te weſen, dan hier 
namaels eeuwelijck. 173 
Hy komt in dit leen ditkvvijls armoede en ghebreckte lijden. 

174 | 
VVat deghiericheydt is. 376 

__Hoe leelijckende onverfadelijck datfe is. 376 
Deghierighe vallen in de ffricken des duyvels, 378 
Dpvaesheydt der ghierighe menſchen. 378 

Goede meyninghe: 
Siet Suyvere ineynighe. 

Ghulficheydt. 
De gulficheydt van Adam is oorfake ghevveeft van ale quaedt. 

160 nl 
_Grootefchade dagelijcks uyt de oulficheydt ſpruytende. 161. 162 

De gulficheyt en is niet alleen fchadelijck voor bet lichaë, maet 
belet oock de principaelfte oeffeninghen der Jel. 162 

Verfcheyden exempelen hoe dat Godt de ghulſighe heeft ghe- 
frafi t. 163 

Godt ende fijne toe-ghefchreven 
volmaecktheden. 

odt vvordt door alle creaturen verkondicht, 30 
Godt dleen kan den menfchverfaden. — 524 

Lit HJ 
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zij en begheert niet datter iemandt verloren gat. — zt 
Godt moet boven albemndt Worden. Á e 
Pie Godt bemindt, Wordt den alder-beften. 
Godt heeft alle dinghen tot een feker eynde ghefchicht, dese 
minste. 789 
Hem zijn alle dinghen onder-Worpen, ende hy draeght kde 

van alles. 789 
Hy is den opper Ten ende alder-Voijften werck meeſter. 790 
Volmaecktheden Godts 599 
Hetis ſeer goedt te es van de volmaechtheden Godts, 

766.769 * 

Godt is de fonteyne van alle goedt. Á Gos 
Hy is eenich ende onverande Ayck 600 
Hoe sr oot fijne hefde is. Got 

Hy is lanckmoedich over de boosheydt de menfchen. _ 602 
Alle dinghen zijn hem onderdamch. 602 
Practuche om hem te oeſffenen im de Gordels volmaeckt- 

heden. 606 
Sine voorfichticheydt ende fijne eynden zijn óns onbekent. 

03 ; 
Alle dinghen ghefchieden door fijne voorfichticheydt. _ 808 

Godts vvel-daden ende mildtheydttot 
den menfch. 

Al dat denn menfch befit komt van Godts handt. 171 
Godt gheeft den menſch koftelijcke dinghen „ende eyſcht flechte 

Wederom. 171.742 
Godt is mildt tot den — ende den menſch vrecktot Godt, 

A23 
en beeft belooft ende gheeft hondert dubbel wederom dat 

men om fijnent Wille ende hefde ghegheven oft verlaten 
heeft. 802 

De befondere weldaden Godts. | 598 
Practijcke om Godt tedancken voor fijne Wel-daden. _s96 — en — 

Den menſch is Godt onder -Worpen door de ſcheppinghe, de 
verloßinghe, dre. 589 

Godt 
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edt 5 ons eenen muer, eene voefter een licht, re. ih 33 
Den menfch en heeft miet profijtelijcker voor 9. -felpen dan 

Godt. 742 
Niemandt en beftaer ons nader dan Godt, hy i onfen alder= 

ghetrouften vriendt , de fonteyne van alle goedt ; daerom 
moet Godt boven àl van ons bemindt Worden. 743 

Godt is den menfch ghelijch geworden „om van den menfch 
bemindt te Worden. 743 

Godts teghenvy oordicheydt. 
Godt isover al tegbenwoordich op dr manieren. 731 
Gadt gheeft het Wefen aen alle dinghen , hy werckt in alle ‚hy 

aenfchouvwt alle dinghen in alle —— 732 
Sodt is op eene befondere maniere in fommigheplaetfen. 733 
Noodefakelijchheydt van de oeffeninghe der teghenwoordichs 

heydt Godts. 734 

Alle de H.vaderen vermanen ons tot de felve, den S.P. Te 
heeft defe gheduerschlijck ghebruyckt. 
* — maeckt ons de Heylighe Engelen — 

B) —— van deſe gheſchiedt het datter foo luttel tot de vols 
maecktheydt gheraken. 734 

Veelderley profijten fpruytende yr def —— 735 
Godts teghen - ——— is de ſiele van alle onſe wercken. 

833. 
Twee manieren om te mediteren van de 4 Woordicheydt 
Godts. 766 
Maniere om de teghen- vvoordicheydt Godts te oefenen. 27: 

737* 
Den H. mhaniſti⸗ oeſſende deſe in alle creaturen, si 
S.Catharina van Senen maeckte Godt een kamerken in haer 

herte. 733 
Godts glorie, eerefoecken; 

Hoe onvedelijdk. dat het dick - -vvijls meer beforght te vvefen 
voor óns eyghen profijt ende eere, dan voor Godtseereende 
dien®. 423 

El Den 
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Ben menfch fchenckt aen den duyvel het befte deel van ſim les | 
ven,ende aen Godt het flechefte. 724 

Hemel. 
Siet Eeuvvighe glorie, &c. 

Heylighen. Exempel der Heylighen. 
De viericheydt der. Heylighen behoort ons een vervveckfel te 

Wefen tot de deughdt. L73OLRS 7e 
De Heylighen hebben voordt-ghêgaen van — tot deughdt. 

273. 
Sy aen-fien onfe perijckelen „ende bidden voor ons bier bovẽ. 275 
Praêtijeke om tot de viericheydt der Heylighen te geraken.278- 
Hoe fy voor de H. Kercke gheftreden hebben. 283 
Sy hebben tot het eynde volberdt in deughden. 559 
Practijche om de Heyligen te eeren„met hun leven te lefen, es 

deughden naer te volghen. 
Bedeylinghe der Heylighen, om op elchen dach van de wal * 

felvete aen-roepen. 5602 > 
Bljdfchap der Heylighen in bet oeſfenen der deughdt. 574 

De H. Kercke. 
Deliefde tot onſe Moeder de H. Kerche, behoort onste verwec⸗ 

ken tot volmaecktheydt. 281. &c. 
Het lijden ende vervolgbinghe der H. erche. 281 
De H.Kerchevermaent onsom haer by te ſtaen. 284 
Praitijcke om de H.Kercke in haren noodt te hulpe tekomen, 

286 
Hare heylicheydt. 33 
Hare leeringhe en kan niet failleren ende Waerom ? 
Door Welcke teeckenen men de H.Kercke kan onder - fcheyden 

_ endebekennen. 35 d 

Hooveerdicheydt. 

VVat de hooveerdicheydtis. ne 
Sy fpru yessyr de onwetentheydt, 
Den menſch en is niet anders,dan ghelijck hy voor Godt zelde 

ë, 352 

Den 

er —— a 
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Ben hooveerdighen fal ten laetſten met ſchande vervult wor- 
den. 55 

Houwelijcken ſtaet. 
Het Houwelijck is van Godt in het agrdtfch Paradijs in - ghe- 

felt. 5254 
Tot Wat eynde den Houwelijcken ſtaet in-gheftelt is. 52 
Men moet van Godt fijn parture begheeren, die hy ons toe-ghe- 

fchickt heeft. 52 
Men fal niemandt ten Houwelickverbieſen, ſonder raedt * 

conſent der ouderen. 
VPat dat hun tedoen ſtaet die hun ten hrouwelijck hebben 4 

gheven door ongheoorloofde middelen, 53 
Het Houwelijck aen - gheflaghen fonder Godt, is bitter , ende 

brenght droeve vruchten. 53 
Het Houwelijch is een Waerachtich Sacrament ende Wat daer 

door Wordt beteeckent, 53-54 
Het Sacrament des Houwelijchs behoorlijck aen -gbegaen , 

gheeft gratie. 54 
Het Sacrament des Houwelijcks is van Christo ghe-eert ghe- 

Weet, eerst inde H. Maghedt Ma rra ende lofeph , daer 
naer in de bruyloft van Cana Galilea. 4 

Hoe men in den Houwelijken ſtaet behoort te leven ende van de 
liefde ende vrede die tuſſchen de partijeninger zijn. 54 

„Het ghemack ende onghemack des Howwelijcks. 55 
_ Hoe fchadelijck ende meeyelijch, dar het is een quade parture 

verkofen te hebben, 55 
Men behoort meerder acht te nemen op de fchoonheydt der fi J 

dan des lichaems, in het verkieſenſunder parture. 9 
De kinders Worden door het toe - doen der ouderen, falich oft 

verdoemt. 56 

Hoefchadelijck dat is voor de hinderen, het quaedt exempel der 
ouderen. 67 

Verftheyden praäijchen oft regelen , voor diein den Houwelijc= 
ken ffact leven, 58-59-60 

> Ll 3 Huys- 
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Huys-ghefin. 
Maniere om fijn buys-ghefin wel te fchicken. 423. c. 
Ordre ende Shefdhicktheyde des — ebeſ 15 van —— ei, 

Zearins. 

Tes vs 

Diet CurisTvs. 
S.Ignatius. - 

Hy ſtelt ſy ſelven in t bout verprofen water or eenen onkuyf- 
flies nenſch te bekeeren. én 

lonckheydt. Î 

Hoe men de jonckbeydt in de brecfe Godts moet op - brengen À 

452 
Onder=Wijs wan Tobias,om de jonck-heydt wel ú te — 

43 32 

verkief inghe van goede voesters ende hoa tot dien onde 
454 

Kenniffe fijns (elfs, | 
Godt end h ſel ven te kennen , ús de opperste Wikia: 335. 

Kerters. Ketterije. nie af 
Dvvaesheydtder ketteren, die de Schrifture vvillen verftaen 

naer baren eyghen fi în, ende niet naer den fi n der H. Kercke. 
22. 
pe leeringe der kerreren, das Godt oorſahe in van de * 

— der Ketteren, die om hare fonden te verfchoonen, fe mn 
ghen onmoghelijck te weftn dereynicheydt ze onder-bouden — 

ende andere gheboden. 23 
Benautheydt der ketteren in de ure des doodts, ter oorfake van 
bare dolinghe. 23 
Sy fullen voor Godts oordeel met fchaemte vervult worden.24 — 
Vvaer om de ketters niet en ho men tot kennife. 24 
Hoeon-goddelijck f) preken alsfy bun de Shereformeerde noc- 

men. : 29 
— rdes eyghen gheefts der kerteren. 26 
wel deden dicks er — on de ketters ende 

fia 
an pen Smeed 
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fondaerstebekeeren,dan de difpuratien. 38 
Praëtijcke om teghen de ketters te diſputeren. 49 

Kinderen. 
Sict Ionckheydt. 

__ Leet-vvefen. 
Sict Berouw. 

Wvatdat leet-Wefen is, ende Waer dar het gheleghenis. 149 

… Leven der men{chen. 
Tqelheydt ende perganckelijckhheydt des levens. 259 
Elcke ure onſes levens behoorde voor de laet ste gherekent te 

Worden. 260 

De perijckelen van dit leven moeten ons tot de deughdt ver- 
Wecken. 266 

Pratijche om de perijckelen van dit leven te bemercken. 270 

Liberaelheydt. 
Siet Aelmoeften, Bermherticheydt. 

Lichaem. 
Het lichaem doet ons groot belet sm den Wech der volmaeckt- 

beydt. 101 
Het is eene groote ſchande de over-bandt te gheven aen het li- 

chaem. 329 
| Liefde. 

De liefde is ghelijck aen de fake die men bemindt. 749 
Liefde Godts. gd 

VPat de lieſde Godts is. 739 
Kracht der vvercken uyt liefde ghedaen. Ie 
VPt alle ghefchapen dinghen moeten wy occafie nemen van 

liefdetot Godt. 185 
In de hoefde is alder-meeft de olma: aktheyat gheleghen. 627 
Bedeylinghe der liefde. 628.739 
Deliefde Godts moet ons tot goede Vercken porren. 628 
VV y moeten Godt uyt gantfcher herten lief hebben. 628 
Om deliefde Godts verſmaedt den volmacckten alle gheſcha- 

pen dinghen. 629 
Lil 4 Dié 
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Die van de liefde der creaturen verloft is, die vlieght fonder 
Waricheydt tot Godt, ende ruft in hem endein fijne liefde. 
630 1 

rid ende uytwerckinghen der liefde Godts, 633 — 
Daer en is niet minfamer dan Godt. ze | 
Redenen ons beweghende tot de liefde Godts. 
Den cerſten wech tot de liefde Godts is het verfterven fijns fifi 

748 
Trappenende eychendommen der liefde Godts. 749 
Practucke om fy-felwen tot de liefde Godtste verwecken. 7ap — 

Liefde tot fijnen even-naeften. 
VPaer uyt dat men die hemercken fal „ende den voordt- ganch, | 

in defelve. 643 
Teechenen van liefde tot fijhen naeften. sau7ss & 
VPtde liefde tot onfen even-nacften, komt onsveel od ‚ghe- 

mack, ende goedts. 750 
VVy moeten onſen even -naeften beminnen, gelijck chrifhus 

ons heeft bemindt. 752 
Praêtijckeom onfen naeften te beminnen. 755 
Liefde tot onfen even-naeften , is cen teecken van de uyt-verko- 

ren. 814 

Liefde fijns felfs ende des vvereldes. 

De liefde des vvereldts moet verſtorven weſen. 316 
De liefde der creaturen is oorfpronck van vele beroerten. 322 
Alle quaedt ſpruyt uyt deeyghen lefde. 317: 
De liefde fijns felfs ie den ghefvvoren vijandt der menfchen, 

328 
De bf fijns felfs verfinaedt Chriftum onfen Salich-maker. 

328 f 
Teechenen der vleefchelijcke liefde. 405 

Lijdtfaemheyde. Lijden. 
Siet Verduldicheydt. | 

Deongbevallen ende occafien van lidtſaemheydt in defe vve- 
_ geldt zijn mentchvaldich. 695 

De 
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De Heylighen hebben fonder ghelijckeniſſe meer gheleden dan 
_pvyendoen,daer vvy nochtans door onſe fonden veel meer 

hebben verdient. 695 
Den vvech des lijdens ende tribulatien leydt ons tot het leven, 
696. 

Chriſtus heeft voor ons ongelooffelijcke tormenten geleden. 698 
Naer het lijden volght het verblijden. 698 
Veel lijden indefe vvereldt is een teecken der uyt-verkoren. 812 

Lijf-kaftijdinghe. 
Soeckt/ Vaften. 

De vir: kaftijdinghe is van de Heylighen des oude — nieuvve 
Teſtaments feer ghebruycht ghevveeft. 164 

Macghiden, Maeghdelijcken ſtaet. 
‘Sactkt / Reynicheydt. 
Maria, Moeder Godts. 

Sonderlinghe devotie tot de H. Maria een teeckender uyt-ver= 
koren. 

Hare oodtmoedicheydt ghehoor/aembheydt, ſuyverheydt voort- 
ganck‚inden vvech der deughden. 819.820 

Hare liefde tot den even-naesten. Bar 
Hoef) haer droech metde goede, ende met de quade menfchen. 

821. 
Hoe fy haer droech tot hare Overften. 822 
Haren iever der fielen. 822 
Hoe fy de ghefchapen dinghen toe ghedaen vvas ende die ghe- 
_bruyckte. 823 

Hare verffervinghe,ende liefde tot Godt, 823 
Hare vveerdicheydt, 324 
Hare Weldaden aen de menfchen. 824 
Haren befonderen dienst tot de H. Kerche. 825 
Verfcheyden Practijczen om haer te dienen. 829 

‚ Maniere om hacr te groeten als de be-klocke flaet. 847 

Maticheyde. Siet oock vaften,gulficheydt, 
Het lichaem moet met den toom van maticheydt bedwongen 

Worden, 161 
LIL s Ver= 
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Verfcheyden profijren die defe deught mede brenght. 163 
Ghevoelen der Heylighen „erde Heydenfche er van 

defe — 163 

| Meditatte. 
Siet gock Ghebedt. | 

TWeederley bereydinghe tot de Meditatie. 190.191, 

Mantere van Mediteren. 460 
De Meditatie moet ghestiert Worden om de deught te oefenen. 

462. 
Vvatde Meditatie is. 465 
De affectien der Meditatie. ve 4648 
Hoe veel affectien datter zijn van de Meditatie. 465 
Practijcke der Meditatie. 467 
Praêtijcke van Mediteren betoont in het misterie van de ghe- 

boorte onfes Heeren. 479 
Hoe men in de Meditatie de aſſectien moet verwecken — m 

defelve vol herden. 70 
Hoe dat men de Meditarte'smorghens fal beghinnen. 858 | 
p vat men doen moet na de Meditatie. 474. 617 © 
Hoe men bee gheloove, hope, he fie: moet vervrocken in de Medi- Ë 

tatie. 486 
Verfcheyde middelen om de Meditatie te vermeerderen. siz 
Remedie teghende verftroytheydr im de Meditatie. 617 
Oorfakender verstroytheyde der finnen. 619 
De hooverdije is oorſaeche van de dorheydrin de medirarie. — 

626. 
Het aen-teeckenen ——— in⸗ (praken helpt tot thet hebde 

ende Meditatie. 621 

Maniereom de ſelve in-fprakenteteechenen. — 615 
Moruficatie. 

Stet Verstervinghe. 
Naeften,Even-naeften. 

„Diet Liefde tot onfen naeften. 
VVy moeten opde deughden van onſe nacſten letten en niet op 

fijne onvolmascktheden. 751 
De 
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* priendtfchap ende vereeninghe met onſen naeſten is noode- 

dgjckendepröfijtelijck, 751452 
VVy moeten Godt in onfen even-naeften bekennen. 7 48.750 

Nieus-ghiericheydt. 
Verfdheyde wercken van nieus-ghiericheydt. 337 
Het is noodelijck de nieus-ghiericheydt te verwinnen. 319 
Sy opent de poorten onſer finnen. 332 
Teeckenen van victorie over de nieus-ghiericheydt. 33% 
Verfcheyde bemerckinghen teghen de felve. "1533 
Exempelen der ghener die dit ghebreck verwonnen hebben. 

— 5 

Offerande. 
VVy moeten Gode dry offerbanden doen. 703 

Onbermherticheydt. 
Sur Gljerichoyis. 

Den „onbermbertighen en is teghen niemandt Voreeder in dat le 
ven dan fy -felven. 174 

De onbermhertighe Worden dickwijls in gi leven Wreedelijck, 
ghestraft, 175 

Onder-foeck der Confcientie. | 
Stet gok Biechte. 

Oeſſeninghe van het ghemeyn onder „foech, 659 
Dit moet ten minſten tVoeermaels ‘sdacchs ghefchieden. 844 
Vijfdeelenvan het ghemeyn onderfoeck „ende maniere om die 

teghebruychen. 659 
Practijcke dienende tot het ghemeyn onder-focck, 666 
Prachicke ende oeffeninghe vanhet befonder oft particulier 

onder-foech, — 666 
VVatdat het beſonder onder -faech beteechent Waer toe dat 
meeit ghebruyckt wordt „ende op Wat maniere. 667.66 8 

Ondanckbaerheyde. 

De ondanckbaerbeydt mis-haeght Godt. sor 

9 



VIA FEARS 

Sy maeckt onfe ghebeden onweerdich. 592 
Sy belet dat de gratie Godts in ons niet en kome, 592 

Ongheſtadicheydt. 
Den oorſpronch der ongheſtadicheydt. 452 
Dey onshestadighen verandert als de Mane. 453 

Ongheruftheydt des herten. 
Alle fonde brenght ongheruftheydt unt herte, 306 
Defe fpruytoosk uyt alle hope ende vreefe vantijdelijcke faken. 
“807. 

Onmaticheydt. 
Siet oock gulficheydt. 

Defe isde Wortel van ontallijcke quaden na fiele ende lichaem, 
\ \ 162, 

Onfe L. Vrouvve, 
Siet Maria. 
Onfuyverheydt. 
Stet Reynicheydt. 

De leelijclheydt der onſuyverheydt. 401 
De ſtraſe der onſuyverheydt. 402 

Oordeelen der menſchen. 
Men moet hem Wel wachten van vermetelijc te oordeelen. 693 
De vreefe van de oordeelen der menſchen doen groot achterdeel 

in den gheeftelijcken voort-ganck. 336 
Pe oordeelen der menſchen maken het goet voor-nemen fwaer 

ende lustuch. 337 
rdelheydt voor de oordeelen der menfchen, 339 
De menfchelijcke oordeelen en moghen ons niet bate nach ſcha- 

den. 339 
Niemant en iffer lofbaer dan die de deught bemint. 339 
D waefheydt der menfchen die meer paffen op de Woorden der 

Wereldt dan op Godts oor deel. | 348 
Valfcheydt van bet oordeel der booft menfchen. 343 
Excmpelen van bee veefmaeden der oordeelen des Wereldes, 

343: 
Prede ende gherufticheyde in de verachtingbe der — 

| | k bijcher 
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ljcher oordeelen. 344 
Onwacheydt der ghener die om de gheſintheden der — 

Godts gratie verfu ymen. 345 
Chrifts leven ende doodt betoont claerkijch hoe fot dat de en 

len de Wereldt zijn. 
Devreefe der menfchelijcke oordeelen komt uyt de eyghen lef. 

de. 349 
Pradtijche om d'oordeelender menfchen te verfimaden, 34% 

| Oordeel Godts. 

Daer en fal niet droevigher weſen op den dach des oordeels, dans 
met eene verganckelijcke ghenoechte de — pünen ge- 

‚kacht te hebben. 235 
Om vvat redenen dat het uyterffe oordeel ——— fal. sar 
De grouwelijckbeydt des oordeels, 542 
Scheydinghe van de quade ende goede, 542 
De komste van den Rechter tot het oordeel, 543 
Openinghe van de boechen der canfcientie. 543 
Het on wederroepelijckvonnis. 544 
Het droevich aenſchou wen der verdeemde. 545 
Benautheydt der booſe menſchen in het laetſſe oordeel. 547 
Dan ſullen alle dinghen naer hare weerde gheacht Worden. 

548. 
Alledinghen vermanen ons tot hetoordeel. 548 
Inden dach des oordeels ſullen alle verborghen faken des vve- 

veldes voor den dach ghebrocht vvorden. 131 

Oodtmoedicheydt. 

F Vat de oodtmoedicheydt is. 354 
Bemerchinghe vande ellenden der menſchen dienende tot de 

oodtmoedicheydt, 354 
Hoe noot fakelijck dart deſe deught is. 358 
Practijcke om fy-felpen in de oodrmoedicheydt te — 

361. 
Pen oodemoedighen menfchis naer defiele ghelijck een nien- 

gheboren kindt. 362 
Trappers 
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Trappen van de oodt moedicheydt. A 464 
Sy iseenteecken van de uyt-verhoren. ver 

Overgheven ſijns felfs. 

Siet Botk/v vildes menfch ende ghelijck-formicheydt- 
met den goddelijchen. 

Het overgheven fijns felfs is een groot goedt. 787 
Het brenght vrede in onſe fieleende vele anderegaven. _ 807, 
Hoeden S.Ignátiss eride de H. Gheertruydt dit hebben gheoef= 

fent. 808. 
Het is een tecchen der uyt-verkoten. __________ 81g 

Overfte, overheydt. 
Die in overbeydt zijn moeten voor alde Godt - vruchticheydt 

beneerſtighen. 399 
Defonden der Overste in den krijch beletten dichmael de victo- 

rie. EPSE 300 
Alle Overheydt komt van Godt. 301 
Den Overffe blijf borghe voor fijne onderfaten. 424 
De Overſie moeten de andere mêt goedt exempel voor- gaen. 
Abed 

De Overffemoeten hunne onderfaten groot-achten. _ 428 8 
D'oormoedicheydt moet met de Overheydt verfaemt Worden. 

428. | 

De Overde moeten beforghen dat Godt oock van hunne die- 

739. —— 
Patientie. 

4 
Ná 
à 

1 

naers ghedient Worden. —2 

In onſe Overſten moeten Wy Godt aen-miercken endeeerèn. 
4 4 

… Stet, Liden,ʒlijdcſaemheydt, verduldicheydt. J 
Penitentie. | 

iet Sacrament der penttentie,Biechte,lijf-kastije 
dingbe,vaften. 
uade luften. | 

De quaede luſten zijn vergheleken by racfende honden, 
724. 

Religie 
, 



TREE f 
Religie „Religieufen ftaet, 

leven. 

Den — tact is den ſcherſten ende bequaemſten om tot 
de volmaecktheydt te komen. Sr 

Deſen ſtaet weyrdt alle beleefden, ende door dedry beloften, 
_ neemt wech d'occafieh der fonden. 81 
In defen Stact zijn veel behulpſaemheden tot de vol-maecktheyt. 

Sr. 
De Religie is een ſchole der deughden. Sr 
Den Religieufen fhaer brenght gheruftheyde i inde uredes doots, 

32. 
Andere vruchten ende weerdicheydt defes facts. 81.82.83. 
Het leven der Godt-vruchtighe Religieufen is een oprechte nae- 

volgbinghe van de Apoftoljcke mannen, jae ooch, van Chrise 
us. 83 

Den Religieux wordt onder de Martelaers cherekent. 83 
Den Relagieus fal in den dach des oordeels ſitten op de twaelf 

Stoelen om te vonniffen de twaelf gheflachten van Ifrael. 
83. 
Inhet Religieus leven is eene bestandighe ghenuechte te vinden, 

fpruytende uyt de dry gheloften, we dee fiomenfprekinghe 
met Godt in het ghebedt „ende uyt her liefelijk ghey — 
van dandere Religieufen. 

De Religie Wordt vande HH.Vaders been aerts Paradijs * 
gheleken. 85 

alie andere ghenuchten en fijn niet te verghelijcken by die van 
een gheeftelijck leven. 84 

Daghelickſche vernieuwinghedes Religieus. 90 

Reynicheydt. 

In den ſtaet des reynicheydts vordt groote hulpe gheronden 
om Godt te dienen ende te behaghen. 69 

Den Stact van reynicheydt is bevrijdt van de tribulatien des 
plecſch van veel (orghenen qualen. 69 
De groot-Weerdicheydt defes ſtaets. 70.71 

De 
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De Enghelen converſeren gheerne miet de Maeghdehens. 75 
De fiele wordt door de reynicheydt een Bruydt Chriſti. 70 
Privilegien defes fhae ts 7o 
Deſen ſaet is den alder-edelflen. — 70 
Christus heeft defen ſtaet voor fy-feluen,fijne gheberiedijde moe- 

der MARIA, voor S. Ian , ende fijne beminste Es 
verkofen. 

Chriſtus heeft defen ſtact ſeer aen-geraden door fijnen zpoftd 
ende doot fy-felven. 70.71 

De blijdſchap deſes ſtaets 71 
Christus en heeft hem met niemandt foo ghemeyn ghetoont als 

met de maeghdekens, 71 
Tot defen flaet en moet niemant hem begheven „dan die van 

Godt daer toe gheroepen vvordt. 72 
_ Den val in defen ſtaet is feer leelijck. — 72 À 

Neersticheydt der HH.Maegbden om defen ſtaet vvel te F | 
ven 73 

Practijche oft maniere van leven voor eene maghet, poor-ghe= 
felt dooreen t°famen-fprekinghe met den H. Enghel onſen 
bewaerder. 75-76.77-78 

Refi ignatie. 
Siet Over-gheven fijns elfs. 

VV illedes menfch ende vereeninghe met den Goddelijehen. 
Roep tor eenighen ſtaet. 

Stet Religie, Volherdicheyde, Verkiefen. 
Het is feer forghelijch niet te leven naer den eyfch fijns voeps: 

94 
Die naer fijnen roep niet en leeft 5 ongberuft. 83 

Roofen-hoeyken. 
Maniereom het felpe devotelijch, te lefen. 831 
Vufthien miſterien daer toe dienende. 832, 

Ruſte des herten. 
Siet Vrede. 

Rijckdommen. 
Siet Tadelick goedt. 



MEE HE 
ic Sacrament der Penitentie, &c. 
Hét is eenen middel door den Welcken den fondaer Wederom 
Leert tot Godt ende fijne falicheydt. 115 
De deelen der penitentie. nz 

H.Sacramenten ende haer ghebruyck. 
Het iseen teecken der uytverkoren neerftelijk de H. Sacramen- 

ten te ghebruycken. | Sis 
_Maniere om het . Sacrament daghelijckstegroeten. 846 

Schier-ghebedekens. Saeckt/Ghebedt. 
Serupulen.Scrupuleusheydt. 

Pv aer uyt dat men kan bemerchen ofte fcrupuleusheydt ende 
benautheyt des ghenen van Godt oft van den duvel komt. 

147. | | 
Bedeylinghe der fcrupulen in dry forten, — 148 
Remedien teghen de dry foorten van fcrupulen. 148.149 
Den fcrupulesfen en moet op fijn eygben verftant niet fleunen, 

noch fijnen eyghen Wille volghen, 150.158 
Hy moet alder-meeft des duyvels in- gheven door verſmaden 
verwinnen. 150. 151 
Ín Wat manierertende aen wien by de quade ghedachten moet 

biechten. Isr 
Hy moet ſchouwen het gefelfchap van d'andere ferupuleufe.xst 
Hy moet hem Wachten van het lefen der boecken die vande 

…_ fondenende de conftientte handelen. Isr 
Boven al moet hy ſimen Biecht-vader gehoorſaem zijn wilt by 

victorie verkrijghen. 148.151157 
Andere oeffeninghen Poor den fcrupuleufen ende bedruchte ſie- 
a. 152. 154. 155 

| __ Seeghbaerheydt. 
VVat de feeghbaerbeydt is. * 409 
Defe deughdt verweckt tor Godt-vrachticheydt. 411 
Seeghbaerheyt van den H.Gregorins Thaumaturgus. 411 
Seeghbaerhêyt onſes Salich-makersende der Heylighen. 412 
De Seeghbaerheydt moet gock in onft eenicheydt onder-houden 

Worden. ik, | 417 
M m zo Sieck 



Sieck, en 
Defieckten moeten van de handt Godts ontfanghen Worden, 

8s 
Den En moet fijn betrouwen ge op Godt flellen niet 

op de Doëtoren. 853 
Den fiecken moot meer beforght zijn voor de fiele dan voor het 

lichaem. 868 
Hoe hy hem draghen moet in fijn fieckte, ende Wat dat hy moet 

voor dl al beneerstughen. 860. 361. 862.86 3. Go. 
Siele desmen{ch. 

Hy iseen beeldt ende een woon -plaetfe van Godt. 75 
De dry krachten onfer fiele zijn als dry taferelen. 7 40 

De H. Catharina van Senen maechte Godt een kamerhen in — 
hare fiete. 733 

Sinnen des menfch (innelijckheyde. 
pe menfchelijcke finnen en Worden noyt verfaedt. 330.7 94 
Maniere om fijn finnen te vergaderen. — 841 
Als de klocke ſlaet ende op andere tijden. 841 
Depoorten der ſinnen moeten wel bewaert Worden. 18 

6betheydt 
Siet Maticheydt, affen. 

Sonde. 
Defchande volght de fonde, sis 
Grootheydt der daghelijcksfche fonde. | 22 * 
Kleyne ſonden beletten dicksmaels groore Jaken. 
De fonden der gheestelijske perfoonen zijn fer fchadelijck. zr 
De fonde is een monfter. 520 
Den ſtaet der ſonile iꝛ beklagbelijckende vol perijckels. 104 

Vol-doen voordefonde. Stet vol-doen. 
Staet van leven. Stet Volherdicheydt verkiefen, 
Een ieghelijck moet met fijnen ſtact te vreden weſen ende fy fel- 

ven daer inne verstercken oft anders maect confulie.93.04 
De veranderinghe des ſtaets is feer forghelijck, 94 

) Suyverheydt. Stet Reynicheydt. vur 
De weerdicheydt vande Suyverbeydt. 398 

De 
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De Privilegien der Suyverheydt, 

das 

eechenem der Svyverheydt. 

Suyvere meyninghe. 
prat de ſuyꝛ vere meyninghe i tende hare bedeylinghe. 71 

‚Trappen der fuyvere meyninghe. zij 

Deeyghen liefde bederft alder-meef? de fuyvere meysinge. 718 
Het oefenen der ſuyrer meyninghe moet fonder ghewelt ghe- 

ſchie den. 719 

reeckenen van een fj vere m — — Rol 719 
Sonder defe en zijn gheen Werchen verdienstelijch, 720 
Het efter profijsctijch in alle Vercken veel goede — 
te hebben. 

De goede meyninghe maeckt het Werck.goedt d Welik in f Ti 
ven goedt noch quaedt en is. 516 

pvonderlijcke kracht van de goede meyninghe; 717 
Een werck met goede meyninghe ghedaen gaet alle andere ver- 
_rêteboven. 722 

Groote fchade der ghener die gheen goede meyninghe en heb- 
ben in hunne wercken. 722 

Tentarien. irt Bekoringhe, 
Tentarien in de feckvein ende are des doods, 867 
Kemedien teghen de felve. 868 

Tijdtendefijne koſtelijclkeydt. 
Den tĩdt van —— te doen moet waer⸗ghenomen worden. 

261. 

De weerdicheydt van den tijdt. 418 
Het verguiften des rijdts fal ons berouwen. 418 
Die den tijdt verquiſt is eenen onwiifen hoop· man. 420 
Aen moet met den rijdt deeuWwicheydt koopen. 421 
Alle dinghen moeten op fijnen rijdt beneerfticht Worden. 424 
Pen verloren tijdt is onWeder- -rospelijcks 642 

… TFijdelijcke goederen; 
vaer toe deſe den menſch ghegheven zijn. 387 
Bry foorten van men; Ghen,op verfcheyde manieren defe ger 
—* —— 388 

Mmm 2 MB 
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Men fal van defe fcherperekeninghe moeten gheveninden dach 
des oordeels. 390 

I de bedeylinghe ſi fijnder goederen moet men den Wille Godts 
onder-foecken: 301 

Tüdelijck goedt en is het oprecht goeds niet. 395 
Traecheydt in de deughr. 

Hoe ſchadelick dar defe traecheydt #5. ti 
Teechenen van gheeftelijcke traccheydt. 255 
T Traccheydtg ende flappicheydt is den oorfpronsk, vatrden ghee- 
telicken val. 268: 

Vaghevier. 
De liefde tot de fielen in't Vagheviers 289 
Hoe grouwelijck de pijnen des Vagbeviers xijn. 285 
VVaer om dat def fielen lijden. 290 
Hoe die te helpen zijn. 292 

Vaſten. Siet Maticheydt. 
byna alle de Heylighen xijn t Vaſten toe-gedaen geweeft. 164 
Christus ſelve heeft ons leeren vaflen. 164 

Verduldicheydt. Siet Lidtſaembeydt. 
pe deught van verdaldicheyt i # een ieghelijck van noode. 694 
Verdaldicheydt is eyghen ongheval oft lijden 695 
Werduldicheydt in ander lieden ghebreken. 691 

Vereeninghe met Godt. 
Soccht/Overgheven fijns felfs, Wille, dre. 

Hoe dat de eenicheydt met Godt verkreghen wordt. 628 
VV) vereenighenonsmet Godt door de 3.krachten onſo fielen. 

642. 

Vereeninghe onfer wercken met de Wercken ons Heeren. 727 
Verkeeringhe met onfen nacften. 

Vermaninahe van den S.Pater Ignatius tot eene goede verkee- 
ringhe met onfen naeften. 416 

Fauten ende ghebreken in het om-gaen met onfen even naeften. Ot — 

Verkieſen eenen ſtaet. 
Siet staet van leven, yolberdicheydt. 

| EC geaelt 
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Beraedt om eenen ſtaet te verkiefen. PT) 
Wvat dat vvymoeten aen ſien in bet verkiefen. EN 
Veelmenfchen gaen eeuwelijck, verloren door dien dat fy ver- 

hieſen eenen anderen fact dan daer jv van Godt toe-ghe- 
rocpen zijn. 0 42 

Het parke en moet rijpelijck ghefchieden. 43 
Et verkiefen des flats moet men volghen de infprake Godts, 

en wiet ſune quade luſten, 44 
Maniere om tot benniſſe des laets te Romen tot den Welchen 

Wygbheroepen zijn. 44. 45 
Die ſonder Godts raedt eenen vvech oft Haet des lepens verkiest 

is altijdt bevreeft ende ongheruſt. 4 
Het misbaezht Gode feer dat riemandt fonder fijne raedt ver- 

bieſe. 47 
Praitijche om eenen ſtaet te verkicfen. 48.49:50.51 

Verkiefen eenen vermaender. 
Het  profijtelijck eenen vermaender fijnder ghebrekente ver- 
kigfen - 675 

Vernieuvvinghe fijns felfs. 
Oeffeninghe van de vernieuwvinghe fijns felfs. 641 
Verfcheyden bemerckinghendaertoedienende. 642. 643 
Praêtijcke om te vercrijghen vernieuvvingbe des herten, 646 
„Maniere om ſy-ſelven te vergaderen oft recolligern. 647 
_Vernieuvvinghe der nieurve propooften. 673 

Verftervinghe. 
pat de verffervinghe is ende hoe noodt- Packed, 

392.303: 
Tvvederley vertervinglie. 30% 
Verstervingbe van eyghen liefde ende vville. 303.305 
Verstervinghe van eyohen goedt-duncken ende eerghiericheydt 

306.307. 

Den bedorven menſch vvordt door haer hermaecht. 309 
De verffervinghe is eene —— offerande aen Godt. 

310, 
&y dient tot vol-doeninghe der finden. 311 

M ma 3 Ver- 
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Berfterven der quade gheneghentheden. 314 
' Vyanden. Rt 
Vy moeten onfe vyanden beminnen, ende depraëtijckeom het 

ſelye woel te doen. 756 
-… Vol-doen,voldoeninghe voor de ſonden. 
Dryderley wercken van vol-doeninghe. 159 
De kracht defer wercken. —6 

Vol-herdicheydrin de deught. 
VVatdevol herdicheydt is,en hoe noodtfakelijck. 489-450. 
Sy maeckt de goede Werchen licht. AST 
Lof der flant-vasticheydt, 456 
hracuck om te vol-herden in°t begonnen aacdt. 459 

Volherdicheyde in lijnen EEP: 
Stef Roep. 

Yecheliich moet in (een roep vo!-herden. 93 
Men moet  fijnen roep ver fekeren me et goede Wercken ende Hay 

oheeinen nanderen fraen. 
VVy moeten Godt voor leydtfman nemen in den aen -gheno- 

men Wech, 9 
VV aerom dat men vol. berdicheydt moet foecken in fi finen cer 

flen roep al Waer hy flechter. 95 
Die fijnen roep verlaet maeckt fy-felven onbequaem tot bet gd | 

ke Godts. 

VVaeruyt dickvwils — Wanckelbaerheydt des roeps. 2 
Volmaccktheydt des levens,volmaeckte. 
Eenen korten reghel ende wech tot de volmaec ktheydt voor al- 

leftaten. 13.88 
P Vaer inde volmaechtheyt meeft gheleghen is. 80.627.832 
Een iegelijck is verbonden tot de volmaecktheyt te trachten. 80 
Daer fijn verfcheyde wegen ende flat tot de volmaecktheyt.85 
Het à ſeer ſoxghelich eenen anderen wech oft ſtaet te tse 

dan den ghenen daer Godt ons toe roept. 
Beraet vande neerfticheyr die wy doen tot de volmacht. 5 
Den menſch foeckt in alles het volmaechte„behalven in't genê 

bar de fiele sen-gact. 219 
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Hy en moet niet voor goedt gherekent Worden , die niet beter en 
“She gheert te Worden. 221 
Beletſelen in den wech der volmaecktheydt. 228 
Een volmaeckt menfch en heeft anders niet dan Christus. 130 
Den volmaechten vindt endeeert Godt in alledinghen. 631 
De on-gheleerde konnen oock ſeer Wel rot de volinaech:heydt 

gheraken. 633 
Acht trappen der volmaecktheydr, 634 
Eenen anderen korten reghel om de volmaecktheydt te din 

ven, vanden S.P-Ignatius, 634 
Befchrúvinghe van eenen gheeftelijs ken ende vol- maeckten 

menfch. 635 
Volmaechtheydt is de opperffe Wijsheydt. 637 
De volmaecktheyt js den verloren penninck. de koflljchepeerle, 

den verborghenfchat, &c. 637-638 
De volmaecktheydt is het rijcke Godts, daer Wy daghe lycks on 
_ bidden, ende fy maeckt ons Koningben. 638 
Sy macckt ons kinderen ende vrienden Godts. 638.639 
VVaer uyt dat men den vaort-ganck fal bemercken. 644.683 

Vrede des herten. Siet Gherustheyde, &c. 
In Godt alleen is den oprechten vrede ende vermaech des herten, 

197 
Den vrede des herten ſpruyt uyt de vereeninge van onſen vville 
met en Goddelijchen. 785 

Den vrede des herten is te vinden in het verſmaden aller ghe- 
fchapendinchen. — Sor 

Den vrede des herten pvordt alleen van de ootmocdighe ghe- 
fmaeckt. 26 

Alle creatnren t famenen konnen den menfch defen vrede des 
herten niet gheven. 79 5 

Vyt-verkoren, 
Teeckenen der uyt-verkoren. 211 

Weduvve, Weduvvelijcken ſtaet. 
Godt proeft de vveduvven oft ſy hem beminnen. Gt 
Ren laas gaat den Houvvelijcken te boven, ende dep 

en 
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Defen ſtaet is bequacem om Godt te dienen. 62 
Godt draeght fonderlinghe forghe voor de weduwen. 62.63 
Iudith om de weduwelijcke ſuy verheydt, is verkofen gheweeft 

om het volck van Ifracl te verloffen. 63 
De H.M.M Anr a is een voor-beeldt aller Weduwen. 63 
Hoe de Weduwen haer leven moeten fchichen. 63 
Lof der Godt-vruchtighe Weduwen Anna ende Iudith. 63.64 
Sy moeten haer Wachten van de begheerlijchheydt der rijck- 

dommen. 64 
Verfcheyden praëtscken oft reghelen voor haer. 16 5.66.06. 

Wereldt, Wereldefch heende verganckelijcke 
dinghen. Soctht oock Creaturen. 

Pergcrelen der wereldt. 209 
Bedroch ende archlichfticheydt der wereldt. 210 
yd: lheydt ende verganck ki: eydt der vyereldt. 551 

Alle vvereldtſche faken en konnen den dorft der ſiele niet bluſ- 
fchen, maer vvel fa 575 

De ghenechte der vvereldt doodt de fi tele. 577 
De vveech-fchael der vvereldt is valſch. 52i 
Hare gherinechte is onf #yver, ende verandert de menfehen in 

beeſten. 573 
De Wereldt ú een vertoon plaetſe, de menfchen zijn de Come- 

dianten, vvie dat hier prijs behaelt. 94 
Het verfmaden der ghefchapen dinghen , brenght meer ver= 

maecksdan het ghenieten der fäbver. Sor 
Pe ghenuechte des vvereldts is kort, met veel arbeydts vermen- 

ghelt, endeen verfaedt niet. 797-798 
Poor pvereldefche dinghen en kan onfefiele niet verbetert vvor- 
_ den, noch rufte vinden. 565.799 
Hopeende vreeft van verganckelijcke dinghen,beneemnt de rufte 

des herten. 807 

Wercken. 
In alle vverchen moet men dry [aken bemercken. 684 
Onſe vvercken moeten vante voren bedacht zijn. 68 9 
— onſer vrercken voorden gehen dach.687.832 

__„Vvat 
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Prat darter van noode is, op dat onſe vverchen goedt ende ver= 

dienftich fouden zijn. 718.833 
Middel om onfe vvercken te verbeteren, 833 
Hoedat vpy onſe vvercken moeten beginnen endeeynden. 482 

Wille des menfch,eride vereeninghe met den 
goddelijeken. Siet Over-gheven fijns ſilf. 

Onſen vvilie moet over-een-komen met den Goddelijcken. 78 4: 
De vereeninghe onfes vvils met den Goddelijcken isden k te 

vvech tot rde polnaecktheydt. 785 

vvt defe vereeninghedes vvils, fpruyt eenen gheffadigen vrede 
der fielen. 785 

Diefijnen eyahen vvillevolght is altijdt ongheruſt, ende moet 
veel teghenheydt vervvachten. 799.791 

Die den Goddelijcken pvilt polghen „heeft altijdtoccafie van 
blijdfchap. 793 

Het ss eene foorte vam dieverije , fijnen vville van den Gole. 
lycken te verfcheyden. 7958 

Woord Godts. 
Liefde tot het vvoordt Godts , is een teechen der uyt-verkoren, 

815. 
S. P. Xaverius. 

Sünen dver der fielen ZE 
Süuünen raedt om de hooverdtje te vervvinnen. 675 

Ydelheydt. Siet vverelde. 
De ijdelheydt vertoont haer in de ure desdoodts. 642 
In alle tijdelijcke faken is ijdelheydt. 300 

Yver der fielen. 
Ben ijver der ſielen behoort ons een vervveckfel te vveſen tot dé 

volmaccktheydt. 295 
Practijcke om den ijver der fielen te oeffenen. 298 

Eynde des Tafels, 



SVMMA PRIVILEGH CA&SAREI. 
F ERDINAND vs, divina favente clementiâ,eleêtus 

Rom.lmperator, femper Auguftus diplomarte ſuo 
fanxit,ne quislibrú cuinomen ViA vir& ATERNAS 
auctore RP. Antonio Sucquet. Soc. lesv Sacerdote, per to- 
tum Romanum Imperium, aut regna ac Provincias 
Imperio ſubjectas prater Fypographi, quem ad hoc 
ipſe deligere voluerit, voluntatem, intra decennium 
imprimat, vel imprimicures. Qui fecùs faxit, prater 
excemplarium confiſcationem, deeem marcharum 
auri pur fiſco Cæſareo inferendarum péenâ multabi- 
tur uti latiùs pater in lirteris datis Vienne } die 
vr. Martij „anno M. Dc. XxX: | 

| Signat 

FERDINANDVS. 

Ad mandatum S.Cefar.Maieftatis proprinen 

Vr LL. Von Vlms 

R. Queftenberg. 
⸗ 

— — 

SVMMA PRIVILEGII PRINCIPVM BELGARVM. 

LBERTVS & ISABELLA CLARA EVGENIM, 
Archiduces Auſtriæ, Duces Burgundie,Braban- 

tiæ, &c. Sereniſſimi Belgarum Principes, diplomate 

ſuo ſanxerunt, ne quis hibrum cui de VrA virg 
ÆTERNAÆ, à R.P. Antonio Sucquet, Soc. IEs V, in Provincia 
Flandro-Belgica Provinciali eompoſitũ, prater ejuſdem 
voluntatem ullo modo in Belgio intra decennium 
imprimat, aut alibi tetrarum impreſſum in has infe- 
rioris Germania ditiones importet, venalemve ha- 
beat. Qui ſecùs faxit, confiſcatione librorum, & aliâ 
gravi pœnã multabiturt, uc latiùs pater in litteris datis 
Bruxéllæ xiu. Decembris, anno M. DC. XIX. 

Signat 

Steenhuyfe.’ 
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Facultas R.P. Prepofti Provincialis Pro- 
vincia Flandro - Belgice. 

jn VIA VITA ATERNZ infcriptum, & à 
R.P. Antonio Sucquet Societatis noſtra confectum, atque 

adeftnatis arbitris leëtum & approbatum, ego Carolus Scri- 
banì Societdtis 1e s v per Flandro-Belgteam Provincialis, ex 
auctoritate Admodum R. P.N. Generalis Matij Vitelleſci in 

lucem prodsre permitto;, & concedo facultatem typiscum man- 
dandi. In cujus rei fidera bafce manu mea ſubſcriptas, & ſigillo 
officij mei munitas dedi Antuerpiæ, 1o.Iulij, anno 1619. 

Carolus Scribani. 

APPROBATIO. 

Werhicinftriptus VIA VITE ATaRN £,audort 
R.P. Antonis Sucquet,Soctetatís Le sv Theologo eff doctus, 

nil niſi devotionem ſpirat, ac fimul ad orationem inſtigat, ut 
etiam doctiores viam meditationum ſacillimè per hunc inves 
miant . Quare omni ſtudio adnitendum puto, ut typis mande- 
tur, quò an plurium hominum manus perveniat. Quod teſtor 
5. Iulij, anno 1619. 

EebertusS$ pitholdius S T.L. Canonicus 
& Plebanus Antuerpienſis. 

GC Vm prior editio libri hujus jam diſtracta fit, pe- 
» tierisque, Henrice Aertfens, ur eundem typis 

denuò poflisrecudere , diligentie rde fidens , pote- 
ſtatem tibi ‘facio juxta privilegium Sereniff. Belgij 
Principum. Antuerp.4.Februarij 1622, 

ANTONIVS SvCQVET. 



TANT WERPEN, | 

Wp hendeick Aertſſens/ inde 
Cammerftcate inde witte Lelie. 

Nima 1622. 
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